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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

As rotinas de cuidados, tratamentos e acompanhamento com especialista ajudam a ter uma pele 
bonita em todas as etapas da vida. Mas é preciso ter cuidado com procedimentos exagerados.

Pele natural e bonita em qualquer idade

Reprodução/Internet

Município de Vitorino lança Natal 2021

Neste ano, diferente de outros Natais, município terá uma praça natalina, construída agora, mas que receberá diversas atrações ao longo do ano, e 
uma campanha no comércio local. Ideia é que população prestigie e confraternize no próprio município.  PÁG. 7

REGIONAL
Inscrições para o 8º Feican se 
encerram na próxima sexta-feira

PÁG. 6

ESPORTE
AAEMA/Mariópolis encara 
Medianeira pela semifinal da 

Série Prata   PÁG.15

CIDADE
10ª Expoflor inicia no 

sábado (13)
PÁG. 4

SOS-Missão Vida Nova 
completa 20 anos de 

atividades 
PÁG. 4

POLÍTICA
Secretário de 

Desenvolvimento 
Econômico 
fala sobre 
expansão, 

emprego e renda  
PÁG. 2
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Título de Cidadão Honorário para o Pernambuco
O Poder Legislativo do município de Pato Branco promove nesta sexta-feira (12), às 19h30, no 

plenário de sessões da Câmara Municipal, a Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Honorá-
rio para Luiz Francisco Silva, conhecido como Pernambuco.

A honraria é uma proposição do vereador Marcos Junior Marini (Podemos). A Câmara Munici-
pal de Pato Branco fica situada na rua Arariboia, nº 491, no centro. (Assessoria)

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Pato Branco, Mar-
cos Colla, participou da ses-
são ordinária da Câmara na 
quarta-feira (10). Convida-
do pelos vereadores Dirceu 
Boaretto (Podemos), Eduar-
do Albani Dala Costa (MDB), 
Lindomar Brandão (DEM), 
Maria Cristina de Olivei-
ra Rodrigues Hamera (PV), 
Marcos Junior Marini (Po-
demos) e Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM), o 
secretário falou sobre a  ex-
pansão das áreas industriais 
e a geração de emprego e 
renda no município.

Marcos Colla explicou 
sobre os postos de trabalho 
abertos e preenchidos, em 
Pato Branco, bem como, os 
setores que mais contrata-
ram, traçando um paralelo 
com o valor salarial com os 
municípios da região. Res-
saltou também a superiori-
dade dos valores pagos em 
Pato Branco.

O secretário também 
apresentou um comparati-
vo entre as vagas disponí-
veis e a formação profissio-
nal, onde muitas vagas não 
são preenchidas por falta de 
capacitação de quem busca 
uma colocação.

Colla observou que em 
alguns dias será anuncia-
do pelo Executivo uma nova 
área para expansão do par-
que industrial, pensado es-
trategicamente para fomen-
tar o desenvolvimento do 
setor sem prejudicar outros 

setores.
Ele também comentou 

sobre o empreendimento de 
uma rede de supermercados 
que pretende se instalar em 
Pato Branco, na unidade do 
shopping. Os investidores 
planejam a geração de cer-
ca de 150 empregos dire-
tos até a inauguração. Para 
isso, Colla observou que o 
trabalho que envolve recru-
tamento, capacitação, logís-
tica de deslocamento, entre 
outros fatores, precisa ini-
ciar logo.

Indicações
Na sessão de quarta-fei-

ra (10) foram encaminhadas 
duas indicações, a Indicação 
nº 475/ 2021, de autoria da 
vereadora Maria Cristina de 
Oliveira Rodrigues Hame-
ra (PV), que indica ao Exe-
cutivo Municipal para que, 
através do departamen-
to competente, seja realiza-
da limpeza, reparos e manu-
tenção das calçadas da rua 
Itapuã, nas proximidades do 
Clube Pinheiros.

A outra foi a Indicação 
nº 476/2021, também de 
autoria da vereadora Maria 
Cristina (PV), que indica ao 
Executivo para que, através 
do departamento compe-
tente, seja realizada limpe-
za, reparos e manutenção 
das calçadas da rua Tapir, 
esquina com rua Itapuã e 
suas adjacências, no bairro 
Bancários.

Requerimentos
Quinze requerimen-

tos foram encaminhados 
e apresentados na sessão. 

O Requerimento nº 1329 
de 2021, de autoria do ve-
reador Januário Koslinski 
(PSDB), requer ao Executi-
vo a instalação de um contê-
iner de lixo reciclável na rua 
Tapejara, no meio da qua-
dra, no centro.

Também de Januário 
(PSDB), foram encaminha-
dos: Requerimento nº 1331 
de 2021, para manutenção 
do asfalto na rua Tapejara 
e na Travessa da Garagem, 
no centro; Requerimento nº 
1332 de 2021, manutenção 
do calçamento da rua Pa-
dre Claret, no bairro Meni-
no Deus, bem como a inclu-
são desta rua no Programa 
de Asfalto; Requerimento nº 
1333 de 2021, requer ao 
Executivo que analise a pos-
sibilidade de efetuar a colo-
cação de um redutor de ve-
locidade (faixa elevada) na 

rua Artur Brasília, próximo 
ao imóvel nº 372, no bair-
ro Brasília; Requerimento nº 
1334 de 2021, requer ao 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), a construção de 
um trevo de acesso ao dis-
trito de São Roque do Cho-
pim – Nova Espero, na BR-
158, no município de Pato 
Branco; e Requerimento nº 
1335 de 2021.

Preservação 
de fonte

De autoria dos vere-
adores Januário (PSDB) e 
Eduardo Albani Dala Costa 
(MDB), foi encaminhado o 
Requerimento nº 1330 de 
2021, que requer ao Execu-
tivo recuperação e preserva-
ção da fonte de água situada 
na área verde, na rua Vini-
cius Cadorin entre as ruas 
Aldo Antônio Cadorin e Ta-
pir, no bairro Cadorin. 

Junto com o vereador 
Romulo Faggion (PSL), o ve-
reador Januário (PSDB) pro-
tocolou o Requerimento nº 
1335 de 2021, que requer 
a manutenção do asfalto 
das ruas Benjamin Constant 
e Ercília Corona, no bairro 
Jardim Primavera; ruas Ca-
etano Munhoz da Rocha e 
Monteiro Lobato, no bairro 
Menino Deus; e ruas Chile e 
Venezuela, no bairro Jardim 
das Américas. 

Coplan
Os vereadores Claude-

mir Zanco (PL), Eduardo 
Albani Dala Costa (MDB), 
Marcos Junior Marini (Po-
demos), Romulo Faggion 
(PSL), Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM), atra-
vés do Requerimento nº 
1336 de 2021, requerem 
ao Coplan para que estude 
e viabilize a liberação de al-
varás provisórios para em-
presas e empreendedores 
que precisam instalar suas 
empresas nas áreas de ex-
pansão central, que estão 
aguardando alteração de 
atualização do Plano Dire-
tor, desde que atendam o 
que preceitua a lei para es-
tas áreas. 

De autoria do vereador 
Claudemir Zanco (PL), foi 
protocolado o Requerimen-
to nº 1337 de 2021, que so-
licita ao Executivo a coloca-
ção de uma lombada com a 
sinalização adequada na es-
trada municipal da Comuni-
dade de Teolândia, próximo 
a grameira.

Em parceria os verea-
dores Claudemir Zanco (PL), 
Eduardo Albani Dala Costa 
(MDB) e Januário Koslinski 
(PSDB) aguardando res-
posta do Requerimento nº 
1338 de 2021, que requer 
ao Executivo adequação da 
estrada municipal entre a 
saída do bairro Veneza para 
a Fazenda da Barra.

Os vereadores Rafael 
Celestrin (PSD) e Marcos Ju-
nior Marini (Podemos) soli-
citam ao Executivo informa-
ções sobre o projeto de Lei 

181/2021. Segundo eles, 
não está de forma clara o re-
torno da data para a reto-
mada dos 5.2% para o ano 
2022, visto que deve ser re-
tirado o qual dado em Abril 
deste ano de 2021. 

Sanepar
Rafael Celestrin (PSD) 

requereu à Sanepar (Com-
panhia de Saneamento do 
Paraná), através do Reque-
rimento nº 1340 de 2021, 
o estudo das novas tampas 
de metal que estão sendo 
colocadas para proteger os 
hidrômetros, já que estão 
sendo alvo de reclamação 
da população por ser mui-
to frágil

Os vereadores Lin-
domar Rodrigo Brandão 
(DEM), Eduardo Albani Dala 
Costa (MDB), Rafael Celes-
trin (PSD), Romulo Faggion 
(PSL) e Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM), atra-
vés do  Requerimento nº 
1341 de 2021, solicitam ao 
Executivo que informe as 
motivações/recomendações 
para as equipes de Agentes 
de Endemias que realizam 
as vistorias de controle da 
dengue não estarem aden-
trando aos imóveis no bair-
ro Fraron.

Transportes 
intermunicipais

Também foram encami-
nhados na quarta-feira (10) 
o Requerimento nº 1342 
de 2021, de autoria da ve-
readora Maria Cristina de 
Oliveira Rodrigues Hamera 
(PV), que pede ao Executi-
vo, através do departamen-
to competente, que analise a 
viabilidade de criar um pro-
longamento da Rodovia BR-
158 a partir da curva da rua 
Artibano Sutille, no bairro 
São Francisco; e o Requeri-
mento nº 1343 de 2021, 
de autoria dos vereadores 
Dirceu Luiz Boaretto (Po-
demos), Lindomar Rodrigo 
Brandão (DEM) e Marcos Ju-
nior Marini (Podemos) que 
requer ao DER que informe 
a possibilidade de modificar 
a rota das linhas do trans-
porte público coletivo in-
termunicipais, as quais rea-
lizam parada no distrito de 
São Roque do Chopim.

Na Câmara, secretário de Desenvolvimento 
Econômico fala sobre expansão, emprego e renda

AssessoriA/CMPB

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, Marcos Colla
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Destino turístico
Os deputados estaduais Ademar Traiano (PSDB) e 

Tercílio Turini (CDN) propõem o título de Capital do Es-
porte de Aventura para Tibagi,  na região dos Campos Ge-
rais. A proposta já em tramitação pretende valorizar ain-
da mais os atrativos naturais e a história, fortalecendo 
Tibagi como destino turístico e contribuindo para movi-
mentar ainda mais a economia local. Tibagi possui pon-
tos turísticos importantes como o famoso Parque Esta-
dual Guartelá onde pode ser contemplado do mirante o 
sexto maior cânion do mundo. São 32 quilômetros de ex-
tensão e desníveis de até 450 metros que formam be-
las paisagens. Outros locais de muita beleza para passear: 
Cânion do Rio Iapó, Cachoeira da Ponte de Pedra e Pane-
lões do Sumidouro.

Auxílio Brasil
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) está 

colhendo assinaturas em apoio a uma PEC que pode via-
bilizar o Auxílio Brasil com valor médio de R$ 420, den-
tro do teto de gastos. Pela proposta do senador, esse valor 
poderia ser pago desde que o atual número de beneficiá-
rios do Bolsa Família, de 14,6 milhões de brasileiros, seja 
mantido. A ideia é financiar o benefício de R$ 420 com 
50% das emendas individuais de todos os parlamentares 
e 50% das emendas de bancadas, além de eventuais so-
bras de recursos de emendas.

Turismo náutico
O estande do Paraná registrou mais de mil atendi-

mentos no Boat Show, mais importante salão náutico da 
América Latina e que reuniu mais de 100 marcas expo-
sitoras na capital paulista. “Foi uma participação espeta-
cular, pois pudemos mostrar com muita clareza para este 
público o que queremos fazer: incentivar o turismo náuti-
co com respeito ao meio ambiente. Nosso sonho é trans-
formar o Paraná em um dos principais polos de turismo 
náutico do Brasil. As belezas naturais nós já temos, agora 
precisamos fomentar os negócios ligados ao turismo am-
biental”, disse o Secretário do Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo, Márcio Nunes, que esteve no evento.

Falta de água
A Prefeitura de Maringá contratou um estudo por R$ 

207 mil para buscar soluções para a falta de água no lado 
do Parque do Ingá. Segundo o município, uma parceria foi 
assinada para a pesquisa entre a prefeitura, a Universida-
de Estadual de Maringá (UEM) e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico (Fundec). O objetivo do estu-
do é encontrar a melhor solução, com o menor impacto 
ambiental, para garantir o abastecimento do lago do par-
que, que foi bastante afetado com a estiagem de 2021.

#CataratasDay
Cataratas do Iguaçu completou 10 anos como uma 

das sete maravilhas naturais do mundo. Foz do Iguaçu, 
cidade sede das Cataratas, comemorou o décimo aniver-
sário da premiação com o evento #CataratasDay, evento 
que convida todos os internautas a postarem uma foto do 
momento em que visitam o local. Nessa quinta-feira, 11, 
os moradores de Foz e das cidades lindeiras puderam vi-
sitar o ponto turístico gratuitamente.

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Estão abertas as inscri-
ções para a Mostra Audio-
visual de Publicidade e Pro-
paganda (MAP), concurso 
de vídeos promovido pelo 
quarto período do curso de 
Publicidade e Propaganda 
do Centro Universitário de 
Pato Branco (Unidep), em 
parceria com o Sesc.

A competição premia-

rá os melhores vídeos pro-
duzidos por estudantes e 
egressos dos cursos da Uni-
dep, de outras instituições 
de ensino superior e tam-
bém da comunidade em ge-
ral. Os interessados em par-
ticipar devem fazer suas 
inscrições até o próximo 
dia 19 de novembro, atra-
vés do formulário: https://
forms.gle/iVvcMrPzmhn-
VAu9A7. A participação é 
gratuita.

Os vídeos deverão ser 
publicados na plataforma 
Youtube, conforme o regu-
lamento disponível no site 
do concurso (www.unidep.
edu.br/sites/map).

De acordo com o re-
gulamento, serão aceitas 
produções em quatro ca-
tegorias: livre para acadê-
micos Unidep, livre para 
público externo e egres-
sos, vídeo publicitário e 
curta-metragem.

Nas categorias livre, 
serão aceitos vídeos com 
narrativas fictícias ou fac-
tuais, incluindo documen-
tários, com duração de até 
20 minutos.

Em vídeo publicitário 
se enquadram produções 
publicitárias sobre empre-
sas, instituições, produtos, 
serviços ou causas sociais, 
com até 10 minutos de du-
ração. Nesta categoria po-
dem se inscrever acadêmi-
cos e egressos do curso de 
Publicidade e Propaganda 
do Unidep.

Já a categoria curta-
-metragem é dedicada a ví-
deos de até 20 minutos com 
narrativas de ficção. A par-
ticipação é exclusiva para 
acadêmicos e egressos do 
curso de Publicidade e Pro-
paganda do Unidep.

Mostra
Os trabalhos inscritos 

na mostra serão exibidos 

na noite do próximo dia 
24 de novembro, no au-
ditório do Sesc Pato Bran-
co, a partir das 19h30. 
Segundo a organização, o 
público participante rece-
berá certificado de horas 
complementares.

Os produtores dos me-
lhores vídeos de cada ca-
tegoria receberão prêmios 
ofertados pelas empresas 
parceiras da mostra. A ava-
liação será feita por uma 
banca julgadora.

De acordo com Gelson 
Barbosa, coordenador do 
curso de Publicidade e Pro-
paganda, as mostras audio-
visuais retornam ao centro 
universitário após um hia-
to. Os cursos de comunica-
ção social promoviam uma 
mostra de vídeos quando a 
instituição ainda se chama-
va Faculdade de Pato Bran-
co (Fadep).

A aliança de várias 
disciplinas viabilizou o re-
torno da atividade, cria-
da com o objetivo de 
estimular a produção au-
diovisual e artística tanto 
na comunidade acadêmi-
ca quando na comunidade 
em geral.

Para Gelson, algumas 
das categorias permitem 
que profissionais da área 
que já estão no mercado e 
outros interessados exerci-
tem a criação de narrativas 
ficcionais e documentais.

Mostra de audiovisual está 
com inscrições abertas

AlAn Winkoski/Unidep

Mostra é organizada pelo quarto período de Publicidade e Propaganda do Unidep
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Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Terá início no sába-
do (13), se estendendo até 
a quinta-feira (18), no Pa-
vilhão São Pedro, em Pato 
Branco, a 10ª edição da Ex-
poflor, que neste ano tem 
como temática, “A natureza 
agradece”.
Promovida pelo Rota-

ry Club Pato Branco Sul, 
feira tem como presidente 
da comissão organizadora, 
Altair Lombardi Junior que 
destaca todos os cuidados 
sanitários que estão sendo 
tomados e que serão apli-
cados durante os dias de 
comercialização das flores 
e plantas.
Interrompida em 

2020, devido a pandemia 
de covid-19, a feira pas-
sou a ser pensada neste 
ano, após decreto munici-
pal que possibilitou a rea-
lização de alguns eventos. 

“Mesmo de última hora, ti-
vemos tempo hábil para 
promovermos a 10 ª edi-
ção da Expoflor, que já é 
um evento consagrado e 
faz parte do calendário da 
cidade”, pontua Lombardi 
Junior.
Além de flores e plantas 

frutíferas e ornamentais de 
variadas espécies, a popu-
lação que prestigiar a feira, 
também via encontrar nes-
ta edição, artesanato ligado 
a jardinagem.
O presidente da co-

missão organizadora, faz 
questão de destacar que 
“se não fosse a população 
de Pato Branco, este even-
to nunca teria dado cer-
to. É a população, que di-
reta ou indiretamente está 
nos ajudando a desenvol-
ver projetos para as ins-
tituições da nossa cidade, 
uma vez que todo o dinhei-
ro arrecadado é revertido 
em projetos para as enti-

dades locais.”

Vai encontrar 
Simultaneamente a ex-

posição e comercialização de 
flores e plantas, durante os 
dias da Expoflor, equipes do 
SOS ‒ Missão Vida Nova vão 
estar comercializando os pro-
dutos confeccionados pela 
entidade, além de pasteis. 
Outra entidade social 

que se fará presente é o 
Gama com a recém-inaugu-
rada loja de chocolates.
Além da Paróquia São 

Pedro Apóstolo com ações 
voltadas ao Lar dos Idosos 
São Francisco de Assis.

Serviço
Evento: 

10ª Expoflor
Quando: 

13 a 18 de novembro
Onde: 

Pavilhão São Pedro
Horário: das 8h às 21h

Durante seis dias, 10ª Expoflor vai garantir o 
colorido no Pavilhão São Pedro

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

A animação e descon-
tração eram evidentes na 
tarde desta quinta-feira 
(11), na sede do SOS - Mis-
são Vida Nova, quando aco-
lhidos das três casas (Pato 
Branco, Chopinzinho e Xan-
xerê) se reuniram para um 
bingo, mas principalmente 
para festejar os 20 anos da 
entidade, que ligada a igreja 
católica, se dedica ao ampa-
ro de homens em situação 
de vulnerabilidade social. 
Que atualmente está com 
70 acolhidos.
Lori Buzatto, vice-presi-

dente do SOS - Missão Vida 
Nova as atividades se es-
tenderam também à noite, 
quando foi realizada cele-
bração de uma missa, com 
a presença de Dom Edegar 
Xavier Ertl. 
Ela pontua ainda que na 

noite da quarta-feira (10), 
foi feito a partilha de sopa 
na praça Presidente Vargas, 
aos mesmo moldes do início 
da ação, que buscava a dis-
tribuição de alimentos para 
moradores de rua.
“Tivemos bastante pro-

gresso ao longo destes anos. 
São muitos os motivos para 
comemorarmos, uma vez 
que tivemos mais alegrias 
do que tristeza na caminha-
da”, avalia Lori ao fazer uma 
breve reflexão dos 20 anos 
de voluntariado.
Ela ainda pontua ser im-

portante o fato de que “vá-
rios dos acolhidos, fazem o 
tratamento, e doam um ano, 
dois, ajudando na recupera-
ção de outros que chegam 
na casa”, mas Lori avalia 
que “o pagamento para nós, 
é ver que ele saiu daqui, re-
cuperou a família e está em 
uma vida nova.”

15 mil
Nas contas dos voluntá-

rios não estão elencadas em 
quantas madrugadas chu-
vosas e frias foram realiza-
dos acolhimentos nas ruas 
de Pato Branco, tão pou-
co, quantos pratos de sopa, 
ou apenas horas ouvindo 
a história de cada um, po-
rém, o número que mar-
ca os 20 anos de ações do 
projeto, é a estimativa de 
15 mil acolhidos.
A projeção de acolhi-

mentos segundo o coorde-
nador geral do SOS -Missão 
Vida Nova, Cesar Brikman 
leva em conta a média anu-
al de 700 a 800 passagem 
pela casa.
Segundo ele “o momen-

to é de alegria, satisfação e 
de sentimento que humana-
mente não teríamos capaci-
dade [de chagar a esses nú-
meros], mas quando Deus 
está na jogada tem o resul-
tado todas as conquistas”.
Brikman também co-

mentou a proporção que o 
projeto tomou, relatando 
que no início não era imagi-
nado a ampliação das ativi-

dades para outras comuni-
dades, mas que resultaram 
em casas de acolhimento 
em Chopinzinho e Xanxerê.
“Fomos fazendo, sem 

olhar muito para frente. 
Conforme se sentiu neces-
sidade de servir sopa, em 
seguida Frei Lindolfo con-
vidou para abrir uma casa, 
inicialmente para dez pesso-
as, e fomos dando os passos 
até vir para cá (atual sede 

da ação). De repente houve 
a necessidade de um lar em 
Chopinzinho, depois Xan-
xerê, que são casa que aco-
lhem em média 20 pessoas 
em cada uma, e que esta-
mos aumentando o núme-
ro de vagas”, contextualiza 
Brikman falando em neces-
sidade de ampliação devido 
a demanda de pessoas pro-
curando acolhimento.
Ele também falar que 

“nosso sonho humano é pe-
queno e o sonho de Deus é 

grande. Ficamos olhando, 
porque não sabíamos que o 
sonho de Deus era tão gran-
de para esta obra”, ao agra-
decer o trabalho de todos 
os envolvidos nas ações e a 
adesão da comunidade dos 
municípios onde estão ins-
taladas as casas.

Reconhecimento 
Brikman conta que du-

rante as celebrações dos 20 
anos, a casa de Pato Bran-
co recebeu a visita de um 

acolhido   dos     primeiros    
trabalhos.
Segundo o coordenador 

trata-se de um homem, de 
Dois Vizinhos, que por vá-
rias vezes foi acolhido, por 
ter passado anos em situa-
ção de rua. Foram 10 anos 
como acolhido e de 5 a 6 
anos que ele está sóbrio.
Diferentemente do ho-

mem de Dois Vizinhos, Brik-
man afirma que “muitos pas-
sam por aqui, se recuperam, 
mas poucos voltam [visitar]”.

Bingo foi uma das atividades desenvolvidas na tarde de quinta

SOS - Missão Vida Nova completa 20 anos
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Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Entre os dias 9 e 11 de 
dezembro, o Departamento 
Municipal de Educação rea-
lizará a oitava edição do Fes-
tival Itapejarense da Can-
ção (Feican), em Itapejara 
D’Oeste.
Tendo como objetivo in-

centivar e revelar novos ta-
lentos, o evento ocorrerá em 
quatro categorias [Infantil, 
Adulto Gospel, Adulto Serta-
nejo e Adulto Popular], sen-
do que as inscrições seguem 
abertas até a próxima sexta-
-feira (19), por meio do site: 
https://bit.ly/3FbgJsh.
De acordo com o regu-

lamento, pode participar 
qualquer pessoa física, que 
comprovar domicílio em Ita-
pejara D’Oeste. Para as cate-
gorias Adulto Gospel, Adulto 
Sertanejo ou Adulto popu-
lar, é necessário apresentar 
os seguintes documentos, 
em PDF ou JPEG: RG, CPF 
ou Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH); comprovan-
te de residência em nome do 
candidato ou seu responsá-
vel legal.
Na categoria Infantil 

[para as crianças/adolescen-
tes que contarem com ida-
de máxima de 14 anos, 11 
meses e 29 dias até a data 
de encerramento das ins-
crições], é necessário ane-
xar os seguintes documen-
tos: Certidão de Nascimento 
ou RG do candidato; RG, CPF 
ou CNH do responsável; 

comprovante de residên-
cia em nome do responsá-
vel legal; bem como autori-
zação dos pais/responsáveis 
para a participação do even-
to, a ser entregue no Depar-
tamento Municipal de Edu-
cação.

Etapas
Nos dias 9 e 10 de de-

zembro, haverá as etapas 
classificatórias, sendo que 
na primeira noite, às 20h, 
para as categorias Infantil e 
Adulto Gospel; e na segunda 
noite, às 21h, para Adulto 
Sertanejo e Adulto Popular. 
Os cinco candidatos 

que obtiverem melhores 
notas de cada categoria 
vão se classificar para a fi-
nal do dia 11 de dezembro, 
às 21h. Os inscritos serão 
avaliados por cinco profis-

sionais, nos quesitos: ritmo, 
afinação, apresentação, dic-
ção, interpretação e tonali-
dade da letra.
Todos os candidatos re-

ceberão troféu pela partici-
pação. Já os finalistas rece-
berão troféu conforme sua 
classificação e premiações 
em dinheiro. 

O Departamento de Esportes de Sulina comunica que es-
tão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Bo-
cha em Equipes. O prazo se encerra no dia 19 de novembro, 
na Biblioteca Cidadã, que atende de segunda a sexta-feira (ex-
ceto feriados), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. 

Já na segunda-feira, dia 22 de novembro, será realizado 
congresso técnico para grupamento e programação dos jo-
gos e das rodadas.

O campeonato anterior, que estava ocorrendo e foi sus-
penso devido à pandemia da covid-19, será encerrado e os 
prêmios entregues aos quatro primeiros colocados, decididos 
na reunião com os representantes dos times presentes.

BSS orienta pais sobre declaração 
de vacina para matrículas

Os departamentos municipais de Saúde e de Educação 
de Bom Sucesso do Sul informam que estão sendo emitidas, 
desde a última quinta-feira (11), as declarações de vacinas 
para as matrículas e rematrículas da Rede Municipal de ensi-
no para o ano de 2022.

Os pais e/ou responsáveis devem se dirigir à sala de va-
cinas da Unidade de Saúde da Família (USF) Elvira Prestes de 
Souza, localizada na rua João Coletti, próxima à unidade bá-
sica de saúde. O horário de atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, exceto feriados, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. 

Quanto ao cronograma com as datas para as matrículas 
e rematrículas será informado na próxima semana. “A carteira 
de vacina do aluno deverá ser levada para a responsável pelas 
declarações fornecer o documento”, diz a diretora de Educa-
ção, Cultura e Esportes, Elisana Pillonetto.

Entrevistas de emprego nos 
bairros em Coronel Vivida

Na próxima terça-feira (16), a empresa Employer realizará 
entrevistas, em Coronel Vivida, para contratação de colabora-
dores para a unidade da Vibra de Pato Branco.

As entrevistas vão ocorrer nos centros comunitários dos 
bairros, com o seguinte cronograma: 8h, Imaribo; 10h, Novo 
Horizonte; 13h30, São Cristóvão; e 15h30, Fleck.

Honório Serpa faz replantio 
de mudas

A Administração Municipal de Honório Serpa está fazen-
do o replantio de mudas para arborização do perímetro urba-
no do município. A iniciativa se deve à reposição de mudas de 
essências florestais, que já haviam sido plantadas, mas que fo-
ram depredadas por vândalos. 

O prefeito Luciano Dias e o chefe da Divisão de Meio Am-
biente, Evandro Klein, pedem a população para que ajude a 
conservar a arborização e a denunciar caso vejam pessoas 
destruindo as novas mudas. A

Inscrições abertas para o curso de 
Elétrica Automotiva em Itapejara

A Prefeitura de Itapejara D’Oeste comunica à população 
que está se encerrando o período de inscrições para o curso 
de Elétrica Automotiva, que será ministrado em uma parce-
ria com a Fundação Volkswagen, o Sistema Fiep e o Governo 
do Estado no município, por meio do projeto Carreta do Co-
nhecimento.

As aulas terão duração de 80h, sendo que há vagas dis-
poníveis ainda para as turmas do período vespertino. Elas te-
rão os seguintes horários: Turma 1, das 12h30 às 15h30; e Tur-
ma 2, das 15h45 às 18h45. 

O início do curso está previsto para o dia 18 de novem-
bro, com encerramento em 7 de janeiro de 2022.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Campeonato de Bocha com 
inscrições abertas em Sulina

Itapejara D’Oeste promove 
8º Feican em dezembro
População tem até a próxima sexta-feira (19) para se inscrever, 
em uma das quatro categorias disponíveis

Premiações do 8º Feican:
Categoria Infantil:
1º lugar: R$ 850 + troféu
2º lugar: R$ 700 + troféu
3º lugar: R$ 550 + troféu
4º lugar: R$ 450 + troféu
5º lugar: R$ 350 + troféu

Categorias Adulto Gospel, 
Adulto Sertanejo e Adulto Popular:
1º lugar: R$ 1.300 + troféu
2º lugar: R$ 1.100 + troféu
3º lugar: R$ 900 + troféu
4º lugar: R$ 800 + troféu
5º lugar: R$ 700 + troféu

Serão disputadas quatro categorias 

 IMAGEM ILUSTRATIVA
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• Atendente de balcão
• Atendente de lanchonete
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar de estoque
• Auxiliar de linha de produção
• Banhista de animais domésticos
• Eletricista
• Marceneiro
• Motorista carreteiro 
• Recepcionista secretária
• Vendedora de confecções
• Zeladora

ANTT envia projeto da nova concessão 
de rodovias do Paraná

O novo plano de concessões das rodovias paranaenses avançou 
mais uma etapa do cronograma. Após a aprovação do edital pela Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na última semana, o órgão 
enviou o plano de outorga para análise do Tribunal de Contas da União 
(TCU) na quinta-feira (11). Esta é a última etapa prevista antes do projeto 
ir a leilão na Bolsa de Valores (B3).

O documento encaminhado contempla os estudos de viabilidade 
técnica e econômica para a exploração dos serviços de infraestrutura e 
prestação de serviços de transporte terrestre de seis lotes.

Segundo o cronograma da ANTT, a previsão é lançar o edital de licitação 
no primeiro trimestre de 2022, seguindo para o leilão no segundo trimestre e 
assinatura do contrato pelas empresas vencedoras do certame no terceiro.

Elaborado pelo Governo do Estado em parceria com o governo fede-
ral e a sociedade civil, o modelo de leilão escolhido é o de menor tarifa, sem 
limite de desconto e com a garantia de obras a partir de um seguro-usuário 
̶ que será proporcional ao desconto tarifário apresentado no leilão. A con-
cessão contempla 3,3 mil quilômetros de rodovias federais (65%) e estadu-
ais (35%) para a iniciativa privada por 30 anos, prorrogáveis por mais cinco. 

O projeto prevê investimentos de R$ 44 bilhões em obras, valor equi-
valente a 120 anos de orçamento federal para rodovias aplicado somen-
te no Paraná. Serão duplicações, contornos, obras de arte especiais e ou-
tras melhorias. O pacote de concessões estima ainda outros R$ 32 bilhões 
destinados a custos de operação e manutenção das vias (OPEX).

Também há inovações como Desconto de Usuário Frequente para 
moradores do entorno das praças de pedágio, mecanismos de mitigação 
de riscos e adoção da tecnologia em modelagem BIM.

Meio Ambiente de Beltrão 
orienta sobre descarte de 
resíduos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Francisco Beltrão está realizando reuniões com em-
presários, em parceria com a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), para repassar informações e orienta-
ções sobre legislação e a forma correta do armaze-
namento e descarte de lixo e de resíduos recicláveis, 
em especial nos contentores localizados na região 
central da cidade.  

Também são prestados esclarecimentos sobre 
as responsabilidades em relação a destinação ade-
quada e da coleta. “A principal responsabilidade da 
população é a destinação correta e a do município 
é a coleta do lixo”, explica Adriano David, secretá-
rio municipal de Meio Ambiente. Conforme o secre-
tário, o principal problema verificado é a mistura de 
lixo orgânico com o reciclável.

Esse trabalho de orientação e de conscientiza-
ção foi iniciado pela área central, mas também será 
levado para os bairros. “Pretendemos ampliar o nú-
mero de coletores e a medida que isso acontecer va-
mos intensificar o trabalho de orientação da nossa 
população”, relata Adriano. Além do secretário, tam-
bém participam das palestras o diretor da secretaria, 
Vilmar Rigo, e a engenheira ambiental da secretaria, 
Ana Paula Nesi Tortelli.

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

Na manhã dessa quin-
ta-feira (11), a Prefeitura 
de Vitorino realizou o lan-
çamento oficial do Natal 
2021. O evento, que acon-
teceu na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
apresentou o tema e a pro-
gramação do Natal deste 
ano ̶ que será inaugura-
do à população no dia 28 
de novembro, véspera do 
aniversário do município.
Entre os assuntos apre-

sentados, a prefeitura di-
vulgou a parceria com a 
Associação Comercial e Em-
presarial de Vitorino (Ace-
vi), que realizará o ‘Natal de 
Prêmios 2021’ e a criação 
de uma praça de Natal.
De acordo com o prefei-

to, Marciano Vottri, o muni-
cípio optou por criar uma 
praça natalina para ter uma 
estrutura que possa ser 
reutilizada no futuro. O lo-
cal, destinado para a praça, 
ficará em um terreno situa-
do na esquina entre a ave-
nida Brasil Argentina e a 
rua Rui Barbosa.
“Após quase dois anos 

de pandemia, aprendemos 
muitas coisas, principal-
mente a valorização da vida 
e das pessoas. Pensar o Na-
tal 2021 para nossa cidade 
é compreender que o mo-

mento merece um reconhe-
cimento e um reencontro 
das pessoas, ainda com to-
das as condições sanitárias 
sendo respeitadas”, disse.
Vottri explicou que a 

ideia do Município é ofere-
cer à comunidade uma op-
ção de lazer e de reencon-
tro, sem precisar visitar a 
decoração natalina de Pato 
Branco ou de outro muni-
cípio próximo. “Queremos 
oferecer um Natal para que 
as pessoas mais carentes, 
que não tem condições, tam-
bém possam viver esse mo-
mento mágico. Sem dúvida 

será o Natal mais bonito da 
história da nossa cidade”.
Também faz parte da 

programação do municí-
pio um evento realizado 
pela Secretaria de Assistên-
cia Social. No dia 18, a noi-
te, a pasta organizará uma 
ação com diversas ativida-
des e brinquedos infláveis 
para a população e crianças. 
A ação será gratuita.

Cronograma 
natalino do 
município
O Natal vitorinen-

se 2021, previsto para ser 
inaugurado no dia 28 deste 
mês, contará com uma série 
de atrações. No dia, além da 
abertura oficial, população 
poderá prestigiar a apresen-
tação do musical municipal 

de Natal e um show da ban-
da Os Monarcas.
Para a data também 

está prevista uma home-
nagem para vítimas da co-
vid-19 em Vitorino, uma 
apresentação sobre a ori-

gem do Natal e das crian-
ças das escolas municipais, 
a chegada do Papai Noel e, 
por fim, fogos de artifício de 
baixo ruído. O evento tam-
bém contará com uma feira 
gastronômica.

Prefeitura de Vitorino realiza 
lançamento do Natal 2021
Neste ano, município terá uma decoração e programação natalina diferente de outros Natais; entre as novidades encontram-se 
a criação de uma praça de Natal e a realização de uma campanha no comércio local

Evento apresentou 
a praça de Natal, 
a campanha 
no comércio e 
o cronograma 
natalino

Natal de Prêmios 2021
A campanha deste ano tem por objetivo aquecer o comércio do município, que vem 
sofrendo com os impactos da pandemia.
Segundo Ana Caroline Paschoalli Tamagno, presidente da Acevi, o Natal de Prêmios foi 
aderido por boa parte dos associados e trará uma série de premiações aos participantes. 
“Nós precisamos fortalecer ainda mais o nosso comércio local, em virtude desse pós-
pandemia”, explicou.
Cerca de 50 vales-compra e uma moto serão sorteados na campanha. O primeiro sorteio 
será no dia 3 de dezembro e o último no dia 23 do mesmo mês. Empresas participantes 
serão identificadas com cartazes e adesivos nas vitrines.
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % mai jun jul ago set out ano 12m 

INPC (IBGE) 0.96 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 8,45 11,08

IPCA (IBGE) 0.83 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 8,24 10,67

IPCA-15 (IBGE) 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 8,30 10,34

IPC (FIPE) 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 8,32 10,30

IGP-M (FGV) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 16,74 21,73

IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 16,96 20,95

IPA-DI (FGV) 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 20,19 25,01

IPC-DI (FGV) 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 7,56 9,73

INCC-DI (FGV) 2,22 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 12,70 14,94

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3575 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3575 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3575 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Setembro/21 0,00 0,00 0,00
Outubro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 SET OUT %m %ano %12m

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Noroeste 1.908,52 - 1,06 20,81 30,22
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 162,00 -4,1% -5,3%
Ponta Grossa 158,00 -3,7% -7,1%
Maringá 157,00 -4,3% -6,5%
Cascavel 158,00 -4,2% -5,4%
Sudoeste 158,00 -4,2% -6,5%
Guarapuava 157,00 -4,3% -7,1%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 89,00 0,0% 2,3%
Sudoeste 86,00 0,0% -8,5%
Cascavel 86,00 0,0% -9,5%
Maringá 85,00 0,0% -8,6%
Ponta Grossa 86,00 0,0% -8,5%
Guarapuava 86,00 0,0% -8,5%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% -1,0%
Ponta Grossa 98,00 1,0% 0,0%
Maringá 95,00 1,1% 1,1%
Cascavel 95,00 1,1% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 19/11, pes.físicas 16/11, emp. do més ticos 05/11. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

nov/21 1.212,25 8,75 0,2% -1,3%
jan/22 1.221,50 4,75 -0,1% -1,5%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 569,50 0,25 1,8% 6,8%
mar/22 578,00 -0,75 1,8% 6,6%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

dez/21 344,50 2,10 2,6% 9,0%
jan/22 340,90 2,50 2,5% 7,5%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

dez/21 812,50 9,50 5,0% 11,0%
mar/22 824,25 9,25 5,2% 10,6%

Ações % R$

Petrobras PN +0,08% 26,45 
Vale ON +3,53% 68,01 
ItauUnibanco PN -0,22% 23,05 
Bradesco PN +0,49% 20,49 
Via ON -12,48% 6,17 
Magazine Luiza ON +4,84% 13,65 
Meliuz ON +10,34% 4,27 
Azul PN +9,83% 29,04

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,54% 107.594 pontos

Volume negociado: R$ 32,22 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 11/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 11/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 11/11/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice set out nov
INPC (IBGE) 1,1042 1,1078 1,1108
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 1,1067
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2864 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Setembro/21 0,5000 4,59 6,17
Outubro/21 0,5000 5,11 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Setembro/21 0,3012 1,67 2,02
Outubro/21 0,3012 1,98 2,21

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 150,70 0,7% -3,6% -5,5% 152,00 151,50 

MILHO saca 60 kg 77,28 -0,2% -2,8% -8,5% 79,00 79,20 

TRIGO saca 60 kg 88,40 0,4% 0,0% -0,2% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 253,04 0,0% -0,2% -3,1% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,23 0,0% -0,6% -3,8% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 280,42 0,2% 1,1% -3,6% 285,00 280,00 

SUÍNO kg, vivo 5,87 1,2% -5,0% -9,3% 5,00 5,00 

ERVA MATE arroba 23,57 -0,2% -1,9% -3,3% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 11/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 11/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.712,97 -0,36% -2,00%
Boi gordo (2) 294,80 1,24% 14,66%
Café (3) 1.274,18 1,44% 1,43%
Algodão (4) 603,23 0,15% 1,42%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 11/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 11/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 210,90 6,90 1,1% 3,3%
mar/22 213,30 6,60 0,9% 2,9%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

103.412 104.824 104.781 105.535 105.972 107.594

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

04/11 05/11 08/11 09/11 10/11 11/11

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

11/11 R$ 318,40 /grama -0,96%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 1,75% Var. novembro: -4,29%

Compra R$ 5,403
Venda R$ 5,404

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,77% Var. novembro: -4,00%

Compra R$ 5,4165
Venda R$ 5,4171

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,73% Var. novembro: -4,06%

Compra R$ 5,28
Venda R$ 5,67

DÓLAR TURISMO
Baixa: 1,74% Var. novembro: -4,07%

Compra R$ 5,28
Venda R$ 5,65

EURO
Baixa: 1,19% Var. novembro: -4,68%

Compra R$ 6,2122
Venda R$ 6,2140

EURO TURISMO
Baixa: 1,06% Var. novembro: -4,11%

Compra R$ 5,94
Venda R$ 6,54  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0475
Libra esterlina R$ 7,26
Peso argentino R$ 0,054

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,98
Libra esterlina 0,75
Euro 0,87

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 118,54 -0,14 1,8% 10,5%
mar/22 115,41 0,36 2,2% 8,7%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.921,23 -0,44
Londres 7.384,18 +0,60
Frankfurt  16.083,11 +0,10
Tóquio 29.277,86 +0,59
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Agência Brasil
O Brasil deve produzir 289,8 

milhões de toneladas de grãos, 
14,7% ou 37 milhões de toneladas 
superior ao obtido em 2020/21, 
segundo a segunda estimativa 
para o ciclo 2021/2022 divulgada 
nesta quinta-feira (11) pela Com-
panhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab). Segundo a companhia, 
o resultado foi impulsionado pe-
los bons volumes de chuvas e a 

semeadura das culturas de pri-
meira safra.
A estimativa é que a área total 

cultivada no país na safra fique em 
71,8 milhões de hectares semea-
dos, um crescimento de 4,1% em 
relação à safra anterior. Conforme 
a Conab, nesse total, estão incluí-
das as culturas de primeira safra 
(semeadas entre agosto e dezem-
bro de 2021), as de segunda safra, 
(semeadas entre janeiro e abril de 

2022) e as culturas de terceira sa-
fra (entre meados de abril e junho 
de 2022).
Segundo o boletim, a safra de 

soja do Brasil deve atingir 142 mi-
lhões de toneladas. A produção do 
país, o maior produtor e exporta-
dor global do grão,  deverá crescer 
3,4% ante o ciclo 2020/21. Até o 
mês passado, a Conab previa uma 
área de 39,9 milhões de hectares. 
Agora a expectativa é um plantio 

de 40,3 milhões de hectares.
O volume total de milho deve 

chegar a 116,7 milhões de tonela-
das, com aumento de 2,5% na área 
a ser cultivada com a cultura de 
primeira safra. O algodão teve am-
pliação de 9,3% na área a ser se-
meada, chegando a 1,49 milhão 
de hectares. A produção de arroz 
teve crescimento de 0,3% na área 
a ser semeada e previsão de 11,5 
milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, para 
o feijão, somando-se os tipos co-
res, caupi e preto, a estimativa é 
de 3,6% a mais na produção da 
primeira safra, totalizando 1 mi-
lhão de toneladas, com as três sa-
fras estimadas em 3,1 milhões de 
toneladas. No caso do trigo, a sa-
fra 2021 ainda está sendo colhi-
da e o volume de produção pre-
visto atualmente é 7,68 milhões 
de toneladas.

Agência Brasil
As vendas no comércio vare-

jista caíram 1,3% na passagem de 
agosto para setembro. É a segun-
da queda seguida, embora menos 
intensa que a verificada em agosto 
(-4,3%), após a alta de 3,1% de ju-
lho. Os dados da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC) foram divulga-
dos hoje (11) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).
O gerente da pesquisa, Cris-

tiano dos Santos, afirmou que des-
de o começo da pandemia de co-
vid-19, em março de 2020, os 
dados do comércio têm variado 
muito, volatilidade típica de um 

“novo rearranjo da estrutura eco-
nômica como um todo”. De acordo 
com Santos, o impacto da pande-
mia na receita das empresas está 
diminuindo, com apenas 2,3% de-
las dando essa justificativa para a 
diminuição ou crescimento.
“A receita varia próxima da es-

tabilidade em -0,2%. Então, esse 
contexto de pandemia, pelo menos 
no que tange ao impacto detecta-
do pela pesquisa nas empresas da 
nossa amostra, está cada vez me-
nor nos últimos meses. A gente 
atinge patamares que são até me-
nores do que o mínimo dessa sé-
rie, ou seja, quase não há mais re-

latos de impactos da pandemia na 
receita das empresas. Impacto que 
já chegou a ser 63,1% de todos os 
relatos em abril de 2020.”
Santos ressaltou que o princi-

pal fator que influenciou os resul-
tados do comércio em setembro 
foi a alta da inflação, além de mu-
danças nos juros que afetaram o 
crédito. “O componente que joga o 
volume para baixo é a inflação. As 
mercadorias subiram de preço. Em 
combustíveis e lubrificantes, por 
exemplo, a receita foi -0,1%, to-
talmente estável, e o volume caiu 
2,6%. O mesmo vale para hiper e 
supermercados, que passa de 0,1% 

de receita para -1,5% em volume.”
Segundo o IBGE, seis das oito 

atividades pesquisadas tiveram ta-
xas negativas em setembro. As 
maiores quedas foram em equi-
pamentos e material para escri-
tório, informática e comunicação 
(-3,6%), móveis e eletrodomésticos 
(-3,5%) e combustíveis e lubrifican-
tes (-2,6%). Porém, a atividade de 
maior peso na formação da taxa de 
setembro foi hipermercados, super-
mercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, que caíram 1,5%.
Em relação ao cenário pré-

-pandemia, em fevereiro de 2020, 
o comércio varejista está 0,4% 

abaixo e o comércio varejista am-
pliado em -1,7%. Artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos estão 
12,0% acima, material de constru-
ção está 11,7% acima e outros ar-
tigos de uso pessoal e doméstico 
estão com vendas 5,8% acima de 
fevereiro de 2020. Por outro lado, 
as vendas de livros, jornais, revis-
tas e papelaria estão 37,3% abaixo 
de fevereiro de 2020, equipamen-
tos e material para escritório, in-
formática e comunicação continu-
am 18,7% abaixo e combustíveis e 
lubrificantes permanecem 10,6% 
abaixo do nível pré-pandemia.

IBGE: vendas no comércio têm redução de 1,3% em setembro

Conab: Brasil deve produzir 289,9 milhões de grãos no ciclo 2021/2022
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Alguma coisa importante ou alguma 
notícia inesperada poderá deixá-lo 
aborrecido e irritado. Procure supe-
rar sua emotividade, colocando-se 
acima dos acontecimentos. Evite 
atritos com a pessoa amada. 

Você provavelmente esteja preci-
sando de um descanso, de umas 
férias e pode estar sentindo uma 
forte vontade de viajar, de aven-
turar-se pelo mundo. Dia positivo, 
que o benefi ciará muito e de modo 
decisivo. 

Com prudência e reserva você che-
gará onde deseja. Dia propício no 
plano profi ssional, fi nanceiro e amo-
roso. Também o momento é favo-
rável para jogos, loterias, sorteios e 
casamento. Dê mais atenção à sua 
família.

Não é conveniente aventurar-se 
em novos negócios. Cuidado com 
o excesso de gastos. Mantenha-se 
em suas atividades rotineiras e mui-
to benefício receberá em breve. 

Alguma prudência é bastante acon-
selhável, uma vez que afastará a pos-
sibilidade de se perder em peque-
nos negócios. Infl uências benéfi cas. 
Pode tratar de assuntos importantes. 

Colegas de trabalho poderão livrá-
-lo de embaraços fi nanceiros nes-
te dia, principalmente se forem do 
sexo oposto. Evite exagerar nas pa-
lavras. Dê mais atenção à sua famí-
lia. Prenúncio de uma viagem.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Infl uxos excepcionalmente bené-
fi cos para a sua vida em conjunto 
com outras pessoas e no trabalho. 
Evite a precipitação e os gastos su-
pérfluos. Procure valer-se desta 
fase para promover a sua elevação 
profi ssional.

Livre-se de suas preocupações to-
mando atitudes positivas para so-
lucioná-las. O período se apresenta 
positivo para os negócios arriscados 
e às empresas precipitadas. 

Fase em que sua inteligência se ele-
vará devido ao bom fl uxo dos as-
tros. Contudo, procure compre-
ender melhor seus colegas de 
trabalho, bem como os familiares e 
a pessoa querida. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Não se preocupe com o que os 
outros possam pensar de suas ati-
tudes. O dia não será dos mais po-
sitivos nas questões familiares, 
mas, por outro lado, os astros o fa-
vorecem, aumentando as chances 
de sucesso profi ssional.

Notáveis probabilidades de suces-
so nas questões relacionadas com 
vocação, concurso, testes, empre-
gos, aumento de vencimentos e 
rendimento. 

Lute com perseverança, por tudo 
que pretenda realizar hoje, pois, 
esforçando-se, conseguirá resul-
tados surpreendentes. Sua capa-
cidade pessoal será reconhecida e 
recomendada por alguém. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

20°/10°

14°/13°

27°/16°

27°/15°

26°

14°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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RADICCI iotti

BOLETIM COVID-19

Solução

23

CAÇA-PALAVRA
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Em PROPAGANDA de marcas de RELÓ-
GIO, os PONTEIROS marcam sempre 
10 e 10. A explicação dos publicitários é 
que a IMAGEM dá a IMPRESSÃO de que 
os marcadores formam um SORRISO, o 
que ajudaria nas vendas do PRODUTO. 
Além disso, ao marcar 10 horas e 10 mi-
nutos, os ponteiros formam uma MOL-
DURA, conduzindo o OLHAR do CONSU-
MIDOR para a MARCA, geralmente situ-
ada na parte superior do MOSTRADOR.

Uma marca norte-americana foi uma 
das primeiras a fazer isso, em 1926. Em 
seguida, outras fabricantes copiaram a 
IDEIA, que acabou sendo adotada por 
todas as empresas do ramo, virando um 
verdadeiro CLICHÊ da propaganda.

 F D F A R U D L O M

 N B D T Y D N Y F N

 M M E G A M I N M E

 T N G T T F C N T H

 G C B A T A C N T C

 D C H G D R D D F I

 M R I D E I A T T L

 T M N L F N R F T C

 E O S I R R O S E B

 N B G F H Y H G C L

 S M T B O T C R B B

 Y P O N T E I R O S

 R C T D L T D B L R

 P R O P A G A N D A

 B F F G C T B T T T

 L C D T R F L E E O

 O T R D A D E Y L O

 Ã N T M M D L H F D

 S B L R F T A A C R

 S B R T I R N N D O

 E F O D F L I D R D

 R L D H R D D C N I

 P N A B E L D P I M

 M L R F L C T R G U

 I T T F O Y F O M S

 G N S B G M N D M N

 T T O H I G L U M O

 G L M L O F N T T C

 N E S H L G N O Y A

Nos relógios são sempre 10 e 10

P O N T E I R O S



Flori Antonio Tasca

Artigo
Escala de vitimização é adequada ao contexto brasileiro

foto do diA Artigo
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Os ganhos do Brasil com as normas 
internacionais de contabilidade pública

Valdir Coscodai

Este ano, o Brasil está dando um passo significativo para o compliance, 
transparência, eficácia e equilíbrio das finanças públicas governamentais no 
âmbito da União, estados e municípios, com a entrada em vigor do conjunto 
das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - IP-
SAS (sigla para International Public Sector Accounting Standards). A adesão 
do nosso país ocorreu em 2015, sendo operacionalizada a partir de um acor-
do de cooperação firmado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que editou a Portaria 548/15, estabe-
lecendo cronograma de adoção e implementação até o final de 2024.

É fundamental que os gestores do setor público empenhem-se de modo 
efetivo para que as IPSAS sejam adotadas de modo integral. Se já estivessem 
em pleno uso, provavelmente teríamos mais responsabilidade fiscal, poderí-
amos ter evitado as famosas ‘pedaladas’ e outras manobras de cunho fiscal, 
de graves consequências, inclusive políticas, e possivelmente haveria menos 
unidades federativas em situação fiscal delicada, incapacitadas, portanto, de 
atender devidamente a população com a oferta de serviços públicos.

As IPSAS estabelecem uma nova dimensão à gestão pública, com um 
olhar mais técnico e gerencial e menos político. Um aspecto relevante é que 
alteram o regime contábil de caixa modificado (até então prescrito pela le-
gislação brasileira sobre orçamento) para o regime de competência, cujos re-
latórios financeiros permitem identificar as transações passadas de maneira 
mais íntegra. Com esse método, há um diagnóstico mais preciso e realista dos 
ativos e passivos, fundamental para o planejamento, ampliando a previsibili-
dade das receitas e despesas.

O impacto é bastante positivo, por exemplo, na condução da política fis-
cal e elaboração das leis orçamentárias, na previsão de investimentos em em-
presas estatais, redução do déficit, e na maior visibilidade do endividamen-
to público. Ou seja, tudo o que o Brasil precisa neste momento para emergir 
da crise econômica e voltar a crescer de modo sustentado no cenário pós-
-pandêmico.

A aderência ampla dos entes da Federação às IPSAS também possibili-
taria uma padronização da contabilidade pública no Brasil, facilitando a in-
teração de União, estados, municípios e dos Três Poderes e conferindo pa-
râmetros mais equânimes e definidos para que a sociedade, exercendo um 
legítimo direito democrático, possa acompanhar e cobrar eficácia na gestão 
do erário. Além disso, os órgãos de controle passam a dispor de informações 
mais completas e plenamente auditáveis, e a utilização de normas padroniza-
das facilita a inserção global, considerando que muitas práticas estabelecidas 
em acordos e tratados dos quais nosso país é signatário passam por um mo-
delo mais eficiente de contabilidade pública, como o instituído pelas IPSAS. 
Trata-se de algo importante para as relações multi e bilaterais.

O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil participa do 
processo de tradução das IPSAS para adoção no País. Além disso, contribuin-
do para a difusão dessas normas pelos profissionais, fez parte do curso “Audi-
toria no Setor Público (NBASP e NBC TASP)”, fruto de parceria com o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituo Rui Barbosa, que tratou do tema 
com quase quatro mil inscritos e alcançou número superior a 14 mil visua-
lizações no Youtube. Como desdobramento desse curso, lançou a publicação 
“Implantação das Normas de Auditoria Financeira do Setor Público”, que ape-
sar de não substituir a leitura completa das referidas normas, contribui para 
a sua implementação e utilização no exame das demonstrações contábeis.

A entidade também promove o “Programa de Capacitação nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)”, em ação 
conjunta com o CFC e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que objetiva 
capacitar gratuitamente os profissionais da Contabilidade interessados e/ou 
atuantes no setor público. Esse treinamento, ainda em curso, totaliza 33 horas, 
divididas em 11 sessões de três horas cada, com mil inscritos em cada módulo.

Reforçando nosso compromisso com o interesse público, o Ibracon de-
fende e considera decisiva a implementação das IPSAS por todos os órgãos e 
instituições do setor público. Afinal, é determinante que haja avanço de modo 
qualitativo no atendimento às demandas relacionadas a serviços de educa-
ção, saúde, saneamento básico, moradia, segurança e investimentos estra-
tégicos. Mais do que um dever constitucional e legal, trata-se de imposição 
para que voltemos a crescer de modo substantivo e sustentado e tenhamos 
melhores perspectivas de desenvolvimento.

Presidente do Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

Um grupo de pesquisadores verificou a pos-
sibilidade de aplicar no contexto brasileiro uma 
escala norte-americana para identificar vítimas 
de bullying. A “Escala Califórnia de Vitimização 
de Bullying” (ECVB) já havia se mostrado consis-
tente em outro país, a Turquia. Ana Karla Silva 
Soares, Valdiney V. Gouveia, Rildésia S. V. Gou-
veia, Patrícia Nunes da Fonsêca e Carlos Eduardo 
Pimentel trataram, então, de verificar a aplicação 
da escala em estudantes de João Pessoa, Paraí-
ba. Os resultados foram publicados em junho de 
2015 pela revista “Temas em Psicologia” e con-
firmaram a aplicabilidade da escala.

A Escala Califórnia de Vitimização de 
Bullying foi desenvolvida para avaliar o bullying 
em estudantes de nível fundamental e médio. 
Ela compreende um instrumento de autorrelato 
para avaliar as diversas formas de bullying, mas 
sem usar esse termo, já que ele é visto como “car-
regado emocionalmente”, o que poderia influen-
ciar as respostas.

Para diferenciar de outras formas de agres-
são, a escala considera critérios de definição do 
bullying, como o fato de ser intencional, repe-
titivo e com desequilíbrio de poder. Pergunta-
-se se o aluno já foi provocado ou xingado, se 
teve rumores ou fofocas espalhados a seu res-
peito ou se houve comentários de cunho sexual, 
piadas ou gestos obscenos realizados contra si. 
Os próprios alunos avaliavam se esses compor-
tamentos foram intencionais ou não, assim como 
se ficaram magoados com eles. O desequilíbrio 
de poder na ECVB é avaliado mediante dez ad-
jetivos referentes à percepção que a vítima pos-
sui em termos de popularidade, inteligência ou 
força. As vítimas são solicitadas a comparar es-
ses adjetivos com a pessoa que realizou agres-
são contra ela.

Os pesquisadores encontraram evidências 
de adequação psicométrica da escala, o que in-

dica que ela poderá ser empregada no contex-
to brasileiro para conhecer os correlatos do 
bullying. Os resultados corroboraram a adequa-
ção da estrutura da escala, bem como a sua con-
sistência interna. A ECVB foi vista como homo-
gênea e confiável, apesar de algumas limitações, 
que foram também indicadas pelos pesquisado-
res.

Uma delas é que a escala se baseia no autor-
relato, o que garante a possibilidade de o aluno 
falsear as suas respostas. Esta, entretanto, não 
é uma dificuldade da escala em si, mas das me-
didas que têm essa natureza. A ECVB foi vista 
como passível de replicação, sendo que estudos 
futuros poderão utilizá-la para diversificar as 
amostras, bem como para ver a sua relação com 
os índices de agressão. Fatores como ansiedade 
e depressão também poderão ser associados às 
pesquisas que utilizem a metodologia da ECVB.

Os pesquisadores destacam que será preciso 
conhecer a incidência desse tipo de conduta nas 
escolas para favorecer seu acompanhamento e 
permitir a avaliação de estratégias de interven-
ção que busquem reduzi-lo. Por fim, ressaltam 
que devem ser pensadas estratégias menos dire-
tas e inibidoras para mensurar esse fenômeno.

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor do Instituto 
Flamma – Educação Corporativa. Doutor em 
Direito das Relações Sociais pela 
Universidade Federal do Paraná, 
fa.tasca@tascaadvogados.adv.br

Na quinta-feira (11) começou a montagem dos cenários de Natal na praça Suplicy 
e no Calçadão de Francisco Beltrão. Serão seis cenários interativos. A carreata de 

abertura da programação do Natal de 2021 será no dia 26 de novembro.

AssessoriA/PMFB
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Lesões 
corporais

Uma mulher acio-
nou a Polícia Militar 
quarta-feira à noite para 
a avenida Paraná, em 
Capanema. 

Chegando ao lo-
cal, os policiais avista-
ram um casal discutin-
do e a mulher relatou 
ter sido agredida fisica-
mente pelo seu marido, 
causando lesões no pes-
coço e na boca. A equi-
pe policial constatou as 
lesões e deu voz de pri-
são ao acusado, que foi 
encaminhado à Delega-
cia da Polícia Civil para 
as providências cabíveis 
ao fato.

Prisão em 
Beltrão

A Polícia Militar re-
cebeu uma denúncia 
anônima, quarta-fei-
ra, informando que ha-
via um homem com tor-
nozeleira eletrônica em 
atitude suspeita no bair-
ro São Miguel, em Fran-
cisco Beltrão. 

Durante as buscas, 
foi localizado o suspei-
to, que não tinha nada 
de ilícito, mas os poli-
ciais descobriram que 
havia um mandado de 
prisão em desfavor do 
cidadão, que foi entre-
gue na Delegacia da Po-
lícia Civil, estando à dis-
posição da Justiça. 

Recuperação 
de veículo

Após receber infor-
mações, a Polícia Militar 
localizou quarta-feira, 
no pátio de um pos-
to de combustíveis na 
avenida Cristo Rei, em 
Francisco Beltrão, um 
Corsa, que tinha alerta 
de furto. 

Segundo os poli-
ciais, não havia no local 
nenhum suspeito de ter 
praticado o furto e o ve-
ículo foi encaminhado 
ao pátio da Delegacia da 
Polícia Civil para as devi-
das providências.

Violência 
doméstica

Uma moradora do 
bairro Embauvas, em 
Santo Antônio do Su-
doeste, acionou a Polí-
cia Militar, quarta-feira 
à noite. 

A mulher relatou 
que seu ex-companhei-
ro foi até a sua casa pedir 
dinheiro, mas como ela 
não emprestou acabou 
sendo agredida, cau-
sando um vermelhão na 
orelha e na mão direita. 
O acusado fugiu do  lo-
cal com sua motocicle-
ta e não foi localizado. 

A Polícia Militar realizava pa-
trulhamento no fim da tarde de 
quarta-feira pela avenida das Mis-
sões, em Ampére, quando popula-
res passaram a fazer sinais de que 
havia um homem ferido numa re-
sidência. Os policiais foram ao lo-
cal e encontraram um idoso, de 
69 anos, sentado na área da casa 
com sangue na boca e ferimentos 
na face, olhos e braços, sendo que 
sua dentadura estava caída  nas      
imediações.
Os policiais tentaram dialogar 

com o idoso, mas ele não respon-
dia. Um masculino que estava no 
local disse que os ferimentos te-
riam sido em decorrência de uma 
queda e era para os policiais toma-
rem cuidado porque ele teria dito 
que estava armado. O idoso foi re-

vistado e não tinha nenhuma arma, 
sendo socorrido pelo Samu e en-
caminhado para receber cuidados 
médicos.
Após o masculino ter saído do 

local, os policiais foram informados 
que ele teria utilizado uma pá para 
agredir o idoso. Populares disse-
ram não terem falado antes porque 
o acusado é violento, inclusive com 
várias passagens pela polícia.
Durante as buscas, os poli-

ciais encontraram uma pá seme-
lhante a utilizada nas agressões 
no pátio de uma oficina, onde o 
acusado trabalha. A ferramen-
ta, que estava com manchas ver-
melhas semelhantes a sangue, foi 
apreendida, mas o agressor não 
foi localizado. 
Os policiais identificaram a pro-

prietária da residência, onde ocor-
reu o fato. Trata-se de uma mulher, 
de 54 anos, que confirmou a versão 

dos populares. 
A pá apreendida foi entregue na 

Delegacia da Polícia Civil. (AB)

A Polícia Militar atendeu uma 
ocorrência de assalto quarta-feira, 
por volta das 23h, em uma lancho-
nete localizada na rua Crescêncio 
Martins, bairro Soledade, em Cleve-
lândia. Dois homens armados com 
uma espingarda e uma pistola entra-
ram no estabelecimento e anuncia-
ram o roubo, levando R$ 500,00 em 
dinheiro e dois celulares.
A proprietária da lanchonete 

disse a equipe policial que, após pe-
garem o dinheiro e os celulares, os 
assaltantes fugiram por um terreno 
baldio, que fica nas imediações do 
estabelecimento. 
Durante as buscas, os policiais 

encontraram uma espingarda cali-
bre 22 e uma munição deflagrada do 
mesmo calibre, que foram abando-
nadas no terreno baldio, mas os ban-
didos não foram   localizados. 

A espingarda e a munição defla-
grada foram entregues na Delegacia 
de Clevelândia. A Polícia Civil dará 
continuidade nas investigações com 
o objetivo de identificar e prender os     
assaltantes. (AB)

Com objetivo de reforçar o poli-
ciamento nas rodovias federais neste 
feriadão, a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) realiza a partir desta sexta-
-feira (12) a Operação Proclamação 
da República 2021. 
A ação segue até a meia-noite 

de segunda-feira (15) visando a livre 
circulação, a prevenção de acidentes 
e a promoção da segurança pública. 
Os esforços estão centrados em lo-
cais e horários de maior incidência 
de acidentes graves e de ocorrência 
de crimes, de acordo com as estatís-
ticas do órgão. 
Serão realizadas atividades pre-

ventivas e educativas com foco na 
sensibilização de motoristas e pas-
sageiros a respeito de suas respon-
sabilidades para um trânsito mais 
seguro. As fiscalizações estarão vol-
tadas principalmente no combate 
à embriaguez ao volante e à reali-
zação de ultrapassagens indevidas, 
no uso de equipamentos como cinto 
de segurança, capacete e dispositi-
vos de retenção para crianças, além 
do uso de telefone celular na dire-
ção e das condições de conservação 
dos veículos.
Em relação à atuação de com-

bate ao crime, as abordagens serão 
norteadas em informações do servi-
ço de inteligência e na utilização de 
ferramentas de comunicação com 
objetivo de prender criminosos, re-
cuperar veículos roubados e reti-
rar armas ilegais, drogas e produtos 

contrabandeados de circulação.

Restrição de tráfego 
O tráfego será restrito para ca-

minhões bitrem, veículos com di-
mensões excedentes e caminhões 
cegonha, mesmo os que possuam Au-
torização Especial de Trânsito (AET) 
ou Autorização Específica (AE).
Estes veículos estão proibidos de 

circular nas rodovias federais de pis-
ta simples nesta sexta-feira (12) das 
16 às 22 horas, no sábado (13) das 6 
às 12 horas e na segunda-feira tam-
bém das 16 às 22 horas.
 

Orientações da PRF
Faça a revisão preventiva do ve-

ículo mesmo para pequenas viagens: 
pneus calibrados e em bom estado; 
motor revisado, com óleo e nível da 
água do radiador em dia. Não esque-
ça de verificar os equipamentos obri-

gatórios, principalmente estepe, ma-
caco, triângulo e chave de roda, além 
dos limpadores de para-brisa e do 
sistema de iluminação. 
Planeje a viagem informando-

-se sobre as distâncias que pretende 
percorrer, as condições do tempo e 
a existência ao longo do percurso de 
pontos de parada, postos de combus-
tíveis e locais para alimentação. 
O condutor deve programar 

pausas para descanso em média a 
cada 3 horas de viagem. Quem se ex-
põe a muitas horas dirigindo fica su-
jeito ao fenômeno da “hipnose rodo-
viária”, na qual se mantém de olhos 
abertos, mas sem percepção da rea-
lidade à sua volta. Ela vem acompa-
nhada de sonolência, perda de refle-
xos e de força motora.
Use sempre o cinto de seguran-

ça, que é obrigatório para todos os 
ocupantes do veículo. Não esqueça 

dos dispositivos de retenção no caso 
de transporte de crianças: bebê con-
forto, cadeirinha ou assento de ele-
vação. Ande sempre com os faróis 
acesos para ver e ser visto.
Respeite o limite de velocidade 

e as condições de ultrapassagem in-
dicados nas placas de sinalização. A 
desobediência a essas regras está en-
tre as principais causas dos aciden-
tes graves nas rodovias federais. Nos 
trechos em obras, o motorista deve 
reduzir a velocidade e obedecer a si-
nalização local. Os condutores tam-
bém devem redobrar a atenção em 
trevos, cruzamentos e áreas urbanas.
Em dias chuvosos ou com ne-

blina e cerração, a PRF orienta aos 
motoristas a transitarem com veloci-
dade moderada, inferior àquela utili-
zada em dias de boas condições cli-
máticas, posicione-se mais à direita 
da via, com os faróis baixos sempre 
acesos, mantendo distância segura 
dos demais veículos, evitando mano-
bras e freadas bruscas.
Se não possuir CNH ou estiver 

com o documento suspenso, ou ain-
da, se fez uso de bebida alcoólica, 
não dirija. Nestes casos, utilize trans-
portes alternativos como os carros 
de aplicativos, táxis e ônibus.
Para informações, denúncias, 

comunicação de crimes e acidentes, 
a PRF dispõe do número de emer-
gência 191. A ligação é gratuita e a 
central atende 24 horas em todo o 
Brasil. (Agência PRF)

Idoso  é agredido a golpes de pá em Ampére

Polícia Militar localiza espingarda 
utilizada em assalto

A espingarda utilizada 
no roubo foi encontrada 

abandonada num 
terreno baldio  

DIVULGAÇÃO

PRF reforça o policiamento nas rodovias 
do Paraná no feriadão

DIVULGAÇÃO PRF

Os esforços 
estão 
centrados 
em locais 
e horários 
de maior 
incidência 
de acidentes 
graves
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O Athletico conquis-
tou uma vitória fundamen-
tal sobre o Ceará, por 2 a 
1, para se aproximar no-
vamente de seus objetivos 
no Campeonato Brasileiro. 
Para o treinador Alberto 
Valentim, o Furacão mos-
trou que está focado em 
permanecer na disputa por 
posições na parte superior 
da tabela.
“Foi uma vitória muito 

importante. Precisávamos 
nos distanciar do pelotão 
de baixo e nos aproximar 
dos times lá de cima. Não 
temos tempo para come-
morar. A gente já volta aos 
trabalhos e já temos que 
pensar no Inter. Eu ainda 

não tinha vencido na Are-
na. Foi minha primeira vi-
tória aqui e estou muito fe-
liz”, afirmou.
O treinador do Fura-

cão também falou sobre a 
importância das jogadas de 
bola parada. Na quarta-fei-
ra (10), um escanteio batido 
por Nikão resultou no segun-
do gol rubro-negro, marca-
do por Pedro Henrique. “As 
bolas paradas são funda-
mentais para vencer os jo-
gos. Se você pegar um per-
centual, acontece muito. Eu 
fico feliz quando o pessoal 
lá de trás atravessa o campo 
e consegue fazer gol”, disse.
Alberto também fa-

lou pelo momento vivi-

do atualmente à frente da 
equipe, conquistando vitó-
rias em sequência. “Eu es-
tou vivendo de uma forma 
tão intensa o meu trabalho 
no Athletico que não estou 
preocupado em relação à 
desconfiança. A gente sabe 
que no futebol a gente tem 
que provar a cada dia com 
vitórias e boas atuações. 
Eu vim para me entregar 
de corpo e alma e dar con-
tinuidade ao ótimo traba-
lho que vinha sendo feito. 
Estou me entregando ao 
máximo para ajudar o Ath-
letico a conquistar títulos 
e fechar a temporada bri-
lhantemente”, completou. 
(Assessoria) 

A vitória do Santos so-
bre o Bragantino, por 2 a 0, 
na quarta-feira, decretou o 
rebaixamento da Chapeco-
ense para a Série B do Bra-
sileiro. Pouco depois, o clu-
be soltou uma nota em suas 
redes sociais com o título: “A 
maior de todas paixões não 
tem divisão!”.
Apesar de lamentar a 

queda para a Série B com 

sete rodadas de antecedên-
cia, a Chapecoense tenta 
passar uma mensagem po-
sitiva para seus torcedores 
de que o clube está pron-
to para dar a volta por cima 
já na próxima temporada. 
“Seguiremos em frente. Se-
guiremos entre gigantes! 
Porque, aqui, a grandeza 
sempre será sobre o tama-
nho do coração e sobre o 

amor e que colocamos em 
tudo o que fazemos por 
essa camisa. 
Sobre o orgulho que 

sentimos por saber que, 
mesmo com tantas dificul-
dades e forças contrárias, 
continuamos em frente. Le-
vantando e sacudindo a po-
eira. Prontos para dar a vol-
ta por cima”, diz parte da 
no ta.

O ex-jogador Fabian 
Guedes, mais conhecido 
como Bolívar, ídolo do In-
ternacional, estará em Pato 
Branco. O evento frente a 
frente com Bolívar, que é 
promovido pelo   Consulado 
Pato Colorado, com apoio da 
KTO, será realizado no dia 
20 deste mês, com início às 
19h, na AABB.
O presidente do Con-

sulado Pato Colorado, Cle-
berson Tatin, lembrou que 
Bolívar, atualmente treina-
dor, também era chama-
do de “General”, pelos tor-
cedores do Internacional. 
Ele irá dialogar com o pú-
blico sobre os bastidores 

do futebol e suas princi-
pais conquistas com o In-
ternacional, como os títulos 
da Copa Libertadores e do 
Campeonato Gaúcho. Bolí-
var concederá autógrafos 
aos participantes, que tam-
bém poderão fazer pergun-
tas sobre a sua carreira.
Cleberson informou 

que o evento com Bolívar é 
limitado a 200 participan-
tes. O valor do ingresso é 
R$ 50,00 e um quilo de ali-
mento não-perecível. Os 
produtos arrecadados serão 
doados para entidades as-
sistenciais de Pato Branco. 
Para mais informações e re-
servas, entre em contato pe-

los telefones: (46) 9-9105-
4173 e (46) 9-8826-7185 
(Cléber); ou (46) 9-9103-
9000 (Joel).

A equipe da Associa-
ção de Amigos do Espor-
te Mariopolitano (AAEMA) 
disputa neste sábado (13) 
o primeiro jogo da semifi-
nal do Campeonato Para-
naense de Futsal da Série 
Prata, contra Medianei-
ra. O duelo será em Mari-
ópolis, com início às 20h, 
sendo que o representante 
do Sudoeste quer a vitória 
para ter a vantagem do em-
pate no jogo de volta, que 
será no próximo dia 20, em 
Medianeira.
Na primeira fase da 

competição, a AAEMA foi 
comandada pelo técni-
co Márcio Borges, quando 
teve uma árdua caminha-
da. Entre empates e der-
rotas a equipe não conse-
guia “decolar” e passou por 
uma repaginada de atle-
tas e a troca do treinador. 
Com a chegada do técnico 
Marcelo Batista (Tchelo), 
que já havia comandado 
a AAEMA em 2019, hou-
ve a recuperação do time 
de Mariópolis na Série Pra-
ta, inclusive com uma vitó-
ria fora de casa sobre Man-

gueirinha, por 9 a 6, de 
virada, garantindo vaga na 
semifinal.
A AAEMA, que bus-

ca vaga para a decisão da 
Série Prata, tem como ar-
tilheiro o capitão Humber-
to, com 14 gols. O técnico 
Tchelo está preparando a 
equipe para o difícil jogo 
desde sábado contra Me-
dianeira, mas jogando em 
casa, a AAEMA quer a vitó-
ria para encaminhar a vaga 
para a grande final e a clas-
sificação para a Série Ouro 
de 2022. (Assessoria)

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Depois de duas parti-
das fora de casa (Flamengo 
e Minas Tênis), o Pato Bas-
quete voltou a encontrar 
sua torcida na noite dessa 
quinta-feira (11), ao receber 
no Ginásio do Sesi, o Franca.
A equipe comandada 

por Dedé Barbosa perdeu 
por 66 a 88 (6 a 25, no pri-
meiro período; 13 a 22, no 
segundo período; 25 a 22, 
no terceiro período e 22 a 
19, no quarto período), em 
uma noite em que o desem-
penho dos dois primeiros 
períodos ficou muito abaixo 

do esperado, uma vez que o 
Pato não conseguiu bloque-
ar as jogadas de velocidade 
dos visitantes.
Mas, assim como a equi-

pe mostrou poder de reação 
na partida contra o Minas, 
as ações defensivas e ofen-
sivas passaram a ser mais 
efetivas no segundo tempo, 
o que chegou a diminuir a 
distância no marcador, po-
rém, sem oferecer risco ao 
Franca.
Para o ala do Franca, 

Lucas Dias o rendimento da 
equipe caiu nos dois últimos 
períodos, pelo fato do elen-
co não ter conseguido man-
ter a forte intensidade do 

primeiro tempo.
O armador do Pato, Au-

gusto disse ao término da 
partida que a atitude a equi-
pe do primeiro para o se-
gundo tempo, foi um reflexo 
do intervalo do jogo. 
Segundo ele, o Pato 

deve ter em mente que não 
deve abaixa a cabeça para 
nenhum adversário. “Não 
devemos respeitar ninguém. 
E isso é o que vamos levar 
para o jogo de sábado, o que 
é muito importante”. 
No sábado (13), o Pato 

Basquete recebe o Rio Cla-
ro. A partida será às 18h, os 
ingresso já estão sendo co-
mercializados.

AAEMA  pega Medianeira na 
semifinal da Série Prata 

DIVULGAÇÃO

A equipe da AAEMA busca vaga para a decisão da Série Prata

 Valentim  avalia atuação do Furacão

Chapecoense  é rebaixada para a Série B

Pato Basquete perde 
para o Franca em casa

O Pato até mostrou capacidade de reação nos dois últimos quartos, porém, 
não superou o Franca

MAURICIO MOREIRA

DIVULGAÇÃO

Consulado Pato Colorado  
promove evento com Bolívar

Bolívar irá dialogar com o 
público durante o evento
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PESQUISA EM SAÚDE NOVEMBRO AZUL EM FOCO

Pele natural e bonita 
em qualquer idade

As rotinas de cuidados, tratamentos e acompanhamento com especialista ajudam 
a ter uma pele bonita em todas as etapas da vida. Mas é preciso ter cuidado com 

procedimentos exagerados e escolha dos profissionais.

Álcool, tabaco e bebidas 
quentes são causadores de 

câncer de esôfago

Tabu em relação à sexualidade 
afasta homens de cuidados 

com a saúde

Dia Mundial do Diabetes: 
doença causa uma morte a 

cada cinco segundos
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expediente

novembro 
azul: campanha 
reforça a 
importância 
do cuidado 
com 
a saúde 
do homem

assessorias
Um levantamento realizado pelo Centro de 

Referência da Saúde do Homem, órgão da Se-
cretaria de Estado da Saúde, mostrou que 60% 
da população masculina só vai ao médico quan-
do, de modo geral, doenças já estão em estágio 
avançado, um dado preocupante e que reforça 
ainda mais a importância de movimentos em 
prol da saúde masculina, como o Novembro 
Azul.

Essa campanha traz uma reflexão indispen-
sável a respeito do bem-estar do homem, sobre-
tudo em relação ao câncer de próstata, doença 
que, ainda hoje, é cercada de tabus, medos e 
preconceitos.

Segundo Fábio Cantinelli, médico psiquia-
tra especializado em oncologia, o tabu é uma 
questão que passa pelo medo e, quando fala-
mos de câncer de próstata, o medo toma duas 
dimensões: uma relacionada ao câncer e outra 
associada à masculinidade.

“Apesar de observarmos, aos poucos, uma 
mudança na mentalidade da população, receber 
um diagnóstico de câncer é algo ainda tratado 
como uma sentença de morte, então, na cabeça 
de muitos, existe a relação de que ‘se eu for ao 
médico, eu posso descobrir que eu tenho uma 
doença e, se eu não for, eu não corro esse risco’ 
”, afirma o especialista.

Além disso, o machismo que impera em 
nossa sociedade ao longo dos anos fez construir 
uma imagem negativa do exame para preven-
ção desse tipo de câncer, que envolve o famoso 
exame de toque, que é cercado de preconcep-
ções em relação à masculinidade, à hombridade 
e à virilidade masculina. Assim, muitos homens 
deixam de ir ao médico regularmente e acabam 
descobrindo a doença em estágios mais avan-
çados. Fábio acredita que esse preconceito tem 
diminuído com o tempo, principalmente pelo 
papel da imprensa.

“A mídia e as campanhas temáticas, como 
o Novembro Azul, estão levando cada vez mais 
informações importantes para diminuir esse es-
tigma, desmistificar questões relacionadas à do-
ença, estimular os homens a fazerem o exame 
de próstata, e falar sobre a importância de um 
diagnóstico precoce”, comenta o psiquiatra.

Para quebrar todo o receio e tabu que envol-
ve a próstata, Cantinelli explica que os homens 
precisam entender que o exame realizado é 
tranquilo, necessário e que traz muito benefício, 
porque quanto mais precoce for o diagnóstico, 
maiores são as chances de tratamento. Assim, 
o exame de PSA (antígeno prostático especí-
fico) e, quando necessário, o exame de toque 
são fundamentais para o combate ao câncer de 
próstata.

Vale ressaltar que quando a doença é detec-
tada, durante o tratamento, o paciente terá todo 
o suporte do médico, que vai acompanhar sua 
evolução também em relação à saúde mental, e 
assim poderá encaminhá-lo para um suporte es-
pecializado com psicológico e/ou psiquiátrico, se 
preciso. “O estresse inicial, o medo da morte, de 
ficar acamado, de ‘dar trabalho’ e de ter dor são 
fatores que podem contribuir para o desenvol-
vimento de um quadro depressivo no paciente. 

Por isso, é fundamental o médico, os familiares 
e as pessoas que estão ao redor ficarem atentas 
para sugerir um acompanhamento com psicote-
rapia e até mesmo com uso de medicações, se 
necessário. Procurar ajuda faz toda a diferença 
nesse momento delicado!”, conclui.

importância da quebra de tabu 
De acordo com Instituto Brasileiro de Cân-

cer (INCA), no Brasil, cerca de 66 mil homens 
são diagnosticados com câncer de próstata a 
cada ano. Apesar do alto número e das frequen-
tes campanhas em relação à importância da 
prevenção contra a doença, que é silenciosa e 
pode levar à morte, o preconceito em relação ao 
exame de toque (uma das formas de diagnósti-
co) ainda é um tabu que precisa ser quebrado.

“O preconceito associado ao exame de to-
que faz com que os homens não busquem aten-
dimento e, consequentemente, a prevenção ne-
cessária. É um preconceito proveniente de uma 
cultura em que os homens se recusam a fazer o 
exame, em uma tentativa irracional de preser-
var sua masculinidade”, comenta a psicóloga e 
especialista em sexualidade humana Gabriele 
Costa.

A campanha “Novembro Azul” teve início 
em 2003, na Austrália, com o objetivo de cha-
mar a atenção para a prevenção e o diagnóstico 
precoce da doença que atinge a população mas-
culina. No Brasil, as ações começaram em 2008 
e foram trazidas pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida, em conjunto com a Sociedade Brasileira 
de Urologia. A primeira campanha teve como 
lema “Um Toque, Um Drible”, de modo a criar 
consciência sobre o câncer de próstata, derrubar 
o preconceito e incentivar os homens a passar 
por uma consulta e fazer o exame, se necessário. 
“Esse é um tema rodeado de medos e impactos 
psicológicos, que podem ser explicados pelo fato 
dos homens, em geral, darem mais importância 
à sua atividade sexual do que a outras ativida-
des realizadas na sociedade”, afirma Gabriele.

A especialista alerta, ainda, que é comum 
que, quando ocorre o diagnóstico da doença, a 
saúde psicológica do paciente também seja afe-
tada, uma vez que esse diagnóstico relaciona-se 
com a disseminação da doença, o que poderia 
levar à morte, como também, pode implicar na 
necessidade de mudança no comportamento 
sexual. “O medo da disfunção sexual, seja essa 
transitória ou permanente, ameaça a autoestima 
dos homens com o diagnóstico, fragilizando-os e 
podendo levá-los à depressão, ansiedade, triste-
za e à irritabilidade”, afirma.

A psicóloga destaca também que todas as 
doenças quando descobertas no curso inicial fa-
cilitam o tratamento e as chances de cura são 
maiores, além disso, são evitados muitos danos 
e sofrimento. “Os homens não vão ao médico 
com a mesma frequência que as mulheres, e 
costumam justificar-se dizendo que são muito 
ocupados ou que realmente têm medo de des-
cobrir uma possível doença. Porém, a única 
forma de evitar complicações é através do diag-
nóstico precoce. Por um preconceito, eles dei-
xam de descobrir problemas que poderiam ser 
facilmente tratados”, finaliza.
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O diabetes causa uma morte a 
cada cinco segundos em todo o mun-
do, totalizando 6,7 milhões de mortes 
em 2021. Atualmente a doença já atin-
ge 537 milhões de adultos, com idades 
entre 20 e 79 anos, sendo 32 milhões 
nas Américas do Sul e Central. Em 
90% dos casos, o Diabetes se manifes-
ta como o Tipo 2, que está relacionado 
ao sobrepeso, obesidade e maus hábi-
tos de vida.

Próximo ao Dia Mundial do Diabe-
tes, 14 de novembro, a Federação In-
ternacional de Diabetes (IDF, sigla em 
inglês) divulgou esses e outros dados 
preliminares do Atlas Diabetes 2021, 
incluindo espantosa alta de casos da 
doença neste ano. A médica endocri-
nologista Julianne Maia, especialista 
no assunto, diz que os números são 
alarmantes, ainda mais porque a esti-
mativa é que esse índice chegue a 300 
milhões em 2025.

Quanto ao Brasil, os dados mos-
tram que 16 milhões de brasileiros têm 
a doença, mas que a metade deles não 
sabem dessa condição. A endocrino-
logista alerta: “É comum o paciente 
não saber da condição mesmo já apre-
sentando alguns sintomas, e quando 
fazemos o exame descobrimos que a 
diabetes já se consolidou. Assim como 
há casos de pacientes ainda assinto-
máticos, que já apresentam os exames 
alterados.” Por isso, a médica destaca a 
importância de realização de checkup 
de rotina e controle da doença quan-
do o diagnóstico está feito. Esta é outra 
pauta importante levantada pelo Dia 
Mundial do Diabetes, lembrar a popu-
lação sobre a importância dos cuida-
dos com a doença, ainda mais em tem-
pos de pandemia, já que ela pode ser 
um agravante no quadro da covid-19.

O documento, divulgado neste 
mês de novembro, mostra que hou-
ve um aumento de quase 16% nos 
casos da doença em adultos (de 20 a 
79 anos) em todo o mundo. Hoje são 
537 milhões de pessoas com diabetes, 

isto significa que 1 a cada 10 adultos 
desenvolveram a doença, e apenas em 
2021, já foi responsável por 6,7 milhões 
de mortes em todo o mundo, ou seja, 
1 a cada 5 segundos. Os novos dados 
divulgados pela IDF sobre brasileiros 
com diabetes só serão divulgados no 
próximo dia 6 de dezembro, quando o 
Atlas Diabetes 2021 for publicado. 

De acordo com a endocrinolo-
gista Tarissa Petry, que irá abordar o 
tema no XXI Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariártica e Metabólica, que 
acontece entre os dias 11 e 13 de no-
vembro, em São Paulo, os dados são 
preocupantes e a previsão é que esse 
número aumente para 643 milhões 
em 2030 e 784 milhões em 2045. “O 
salto foi tão grande nesse período de 
2019 para cá, que já estamos próxi-
mos ao número de diabéticos espe-
rado para 2030 e ainda estamos em 
2021.A alta dos últimos dois anos foi 
de 16%”, afirma.

A expectativa é que o Brasil ocupe 
uma posição preocupante no ranking 
de países com mais casos da doença. 
“Ainda não saíram os dados brasileiros, 
mas em 2019 estávamos em 5º lugar 
no mundo e o 6º de subdiagnóstico, 
estima-se que a metade das pessoas 
que têm diabetes no mundo nem têm 
diagnóstico, apesar da importância do 
tratamento precoce, que visa evitar 
complicações da doença”.

Ainda de acordo com o Atlas, 81% 
dos adultos com diabetes vivem em 
países com baixa e média renda. No 
próximo domingo, dia 14 de novem-
bro, é celebrado o Dia Mundial do Dia-
betes, com o objetivo de incentivar o 
diagnóstico e tratamento precoce.

Cirurgia para tratamento
A cirurgia metabólica para o trata-

mento do diabetes tipo 2 será discutida 
por cirurgiões e endocrinologistas du-
rante dois dias - 11 e 12 de novembro 
- do Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica.

A cirurgia metabólica é realizada 
de forma semelhante a cirurgia bari-
átrica, porém o objetivo principal é o 

controle da diabetes e não a redução 
de peso. É indicada principalmente 
para os pacientes que não obtêm su-
cesso no controle clínico e medicamen-
toso da doença.

O procedimento foi aprovado pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), 
em 2017, mas seu acesso ainda não é 
garantido por planos de saúde. No Sis-
tema Único de Saúde (SUS), a cirurgia 
para o diabetes apesar de regulamen-
tada enfrenta a lentidão das filas.

Segundo o presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), Dr. Fábio Viegas, 
ampliar o acesso ao tratamento cirúrgi-
co do diabetes tipo 2 é importante para 
evitar complicações e óbitos causados 
pela doença. “O procedimento é seguro 
e eficaz no tratamento do diabetes. Pode 
salvar milhões de vidas e aumentar a 
qualidade de vida daqueles pacientes 
que mantêm o uso regular de medica-
mentos para o controle da doença”.

O procedimento é realizado por vi-

deolaparoscopia, através de pequenos 
furos na parede abdominal. Essa altera-
ção promove a passagem mais rápida 
do alimento do estômago para o intesti-
no e traz mudanças metabólicas como a 
aceleração da produção de hormônios, 
que atuam no pâncreas melhorando a 
produção de insulina, o que normaliza 
os níveis de glicose no sangue.

Estudos têm demonstrado benefí-
cios a médio e longo prazo para a qua-
lidade de vida destes pacientes como, 
por exemplo, que 45% dos pacientes 
entram em remissão do diabetes (dei-
xam de tomar medicamentos e insuli-
na) já no primeiro ano de cirurgia.

Além disso, a cirurgia metabólica 
é uma ferramenta eficaz para preve-
nir complicações graves do diabetes 
como a insuficiência renal, a retino-
patia diabética, acidentes cardiovas-
culares e os problemas de úlcera e 
gangrena dos membros inferiores que 
levam muitos pacientes a ter de am-
putar parte da perna.

diabetes é responsável 
por 6,7 milhões de 

mortes em 2021
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| pesquisa em saúde

agência brasil 
Pesquisadores do Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) realizaram o maior estudo de se-
quenciamento do genoma total de pacien-
tes com câncer de esôfago do tipo carcino-
ma epidermoide, em oito nações (Brasil, 
China, Irã, Japão, Quênia, Malaui, Reino 
Unido e Tanzânia), durante cinco anos. O 
estudo, inédito, foi publicado pela revista 
Nature Genetics e detectou que o álcool 
deixa marcas físicas, também chamadas 
assinaturas mutacionais, nas células do 
esôfago, o que pode ocasionar o tipo mais 
frequente de câncer no órgão, que é o car-
cinoma epidermoide.

A pesquisa faz parte do projeto Muto-
graphs, liderado pela Agência Internacional 
para Pesquisa em Câncer da Organização 
Mundial da Saúde (IARC/OMS) e pelo Ins-
tituto Sanger do Reino Unido, que conta 
com um grupo de cientistas de dez países, 
incluindo o Brasil. O Inca representa o Bra-
sil e a América Latina no projeto, com os 
pesquisadores Sheila Coelho Soares Lima 
e Luis Felipe Ribeiro Pinto, chefe do Pro-
grama de Carcinogênese Molecular e coor-
denador de pesquisa do instituto. O estudo 
teve apoio da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Segundo o coordenador Luis Felipe 
Ribeiro Pinto, existem dois tipos principais 
de câncer de esôfago. O primeiro deles é o 
carcinoma epidermoide, responsável por 
80% dos tumores e o tipo de câncer de 
esôfago mais presente no Brasil. Os 20% 
restantes se referem ao adenocarcinoma, 
que ocorre em países ricos, como Estados 
Unidos, Canadá e Inglaterra. Ainda de 
acordo com o especialista, como o carci-
noma epidermoide tem maior prevalência 
em países em desenvolvimento, não se 

tem tanto conhecimento sobre ele quanto 
em relação ao adenocarcinoma que reúne 
muito mais informações científicas.

Segundo o pesquisador do Inca, a 
ocorrência do carcinoma epidermoide va-
ria muito entre os países, no mundo. Entre 
os ocidentais, o Brasil apresenta a maior 
ocorrência. “Foi o único país, na verdade, 
nas Américas, que teve pacientes incluídos 
[no estudo]. Os demais foram países asiá-
ticos ou do leste da África”. Os cientistas já 
sabiam que os principais fatores de risco, 
em especial para o carcinoma epidermoi-
de, era o consumo de álcool e de tabaco. 
O que os pesquisadores desconheciam era 
como esses produtos levavam ao câncer 
de esôfago.

reSultadoS
O estudo comprovou, através da 

identificação de marcas genéticas deixa-
das no genoma do tumor de 552 pacien-
tes, que o álcool provoca mutações no 
código genético das células do esôfago 
que levam à ocorrência do câncer. Se-
gundo a pesquisa, um produto do álcool 
(composto chamado acetaldeído) pro-
voca mutações do material genético das 
células do esôfago dessas pessoas.

Do total das estruturas genéticas 
investigadas, 5,4% são de brasileiros 
pacientes do Inca. O material coletado 
incluiu amostras de tecido tumoral e de 
sangue dos pacientes. De acordo com 
Luis Felipe Ribeiro Pinto, a observação 
dessas assinaturas confere uma relação 
causal entre determinados hábitos ou ex-
posições ambientais e o câncer, reforçan-
do dados epidemiológicos que, em geral, 
não oferecem provas físicas.

Nos países asiáticos, como China e 

Japão, álcool e tabaco também são fato-
res de risco, embora se beba e fume em 
muito menor proporção do que no mun-
do ocidental. Mas o principal fator de ris-
co na Ásia são as bebidas quentes, como 
chás, a exemplo do que ocorre no sul do 
Brasil, com o chimarrão. Em relação às 
nações africanas investigadas - Quênia, 
Malaui e Tanzânia -, quanto mais pobres, 
menos se conhece sobre as causas da do-
ença. Nesses países, os pacientes tendem 
a beber leite fermentado quente, que vira 
um tipo de álcool. O percentual de álcool 
presente na bebida dos africanos, entre-
tanto, é baixo.

O pesquisador lembrou que, nessas 
localidades, a pobreza também é um fa-
tor de risco que pode se manifestar, inclu-
sive, em outra marca genética identifica-
da no estudo: sinais de envelhecimento 
precoce. “Não só fisicamente, eles apa-
rentam ser mais velhos do que são, mas 
a gente consegue identificar essas marcas 
no material genético dessas pessoas. Isso 
estava presente em todos os 552 pacien-
tes desse estudo”.

Álcool e tabaco
“Para o câncer de esôfago, o álcool 

é um fator de risco mais importante do 
que o tabaco. Mas é muito difícil a gente 
receber aqui no Inca um paciente que só 
beba ou só fume, com câncer de esôfa-
go”, afirmou o oncologista.

No Brasil, normalmente, esses pacien-
tes bebem e fumam durante muito tempo, 
em torno de 30 anos, com alto consumo 
de álcool e de tabaco. O consumo médio 
gira em torno de meio litro de cachaça por 
dia, durante 20 ou 30 anos. Em termos de 
cigarros, o consumo médio é de dois ma-
ços diários, também por 30 anos. “É um 
consumo muito elevado. Raramente esses 
pacientes consomem cerveja ou vinho. 
São pacientes muito pobres”.

A prevalência desse tipo de câncer é 
de cinco a seis vezes maior entre os ho-
mens que, em geral, têm entre 55 e 65 
anos de idade e histórico de consumo de 
álcool e tabagismo. O hábito de consumir 
álcool em grandes quantidades faz com 
que muitos deles já não sejam casados. 
Há ainda muitos que perderam o conta-
to com a família. Em torno de 90% dos 
pacientes no Brasil chegam ao Inca em 
estágio avançado da doença, porque os 
sintomas só se manifestam nessa fase.

SintomaS
Dois sintomas são importantes, se-

gundo o médico. O primeiro é a perda 
rápida de peso. O outro é a disfagia, ou 
seja, a dificuldade de deglutição. Em ge-
ral, o paciente começa apresentando difi-

culdade de engolir comida sólida, depois 
comida pastosa. Muitas vezes, chega ao 
hospital com dificuldade de engolir líqui-
dos. O médico do Inca informou que isso 
só se manifesta quando o tumor já ocu-
pou dois terços do tubo esofágico. “Ou 
seja, praticamente bloqueando a passa-
gem de qualquer coisa que é ingerida e 
deveria ir para o estômago”.

Ele lamentou que ainda não exis-
ta método no mundo para rastrear esse 
câncer e tentar antecipar seu diagnósti-
co. Quando o paciente chega ao hospital 
nessa condição, a sobrevida, ou chance 
de ficar curado, é muito baixa. Menos 
de 15% desses pacientes no Brasil estão 
vivos cinco anos depois do diagnóstico. 
Em grande parte, trata-se de popula-
ção usuária do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Segundo o oncologista, a melhor 
forma de atuar é entender como os fato-
res de risco levam à doença, para poder 
fazer uma prevenção melhor.

novoS paSSoS da peSquiSa
De acordo com o pesquisador, a 

ideia é seguir investigando mundialmen-
te, mas deve haver maior foco na África. 
No Brasil, os próximos passos envolvem 
investigar as células normais do esôfago 
de pacientes alcoólatras para ver se é pos-
sível antecipar o diagnóstico por meio de 
testes genéticos e exames de sangue, com 
o objetivo de dar maior chance de cura.

A equipe multidisciplinar do Inca 
pretende firmar acordos de colaboração 
com outros centros para identificar essas 
assinaturas em quem ainda não tem cân-
cer, mas usa álcool por muito tempo em 
grandes quantidades ou faz uso de be-
bidas quentes, como o chimarrão, para 
fazer um programa de rastreamento. Os 
pesquisadores já estabeleceram contato 
com o Alcoólicos Anônimos (AA) para 
oferecer exames e acompanhamento 
médico aos frequentadores das reuni-
ões. Nesses testes, será possível avaliar 
se há algum problema no esôfago desses 
indivíduos. O próximo passo é o enca-
minhamento do paciente para tratamen-
to. Segundo o médico, ao antecipar o 
diagnóstico, aumenta-se a chance de o 
paciente ficar curado. Além disso, o custo 
do tratamento diminui drasticamente. “O 
SUS agradece”, avaliou Ribeiro Pinto.

O câncer de esôfago é a sexta doen-
ça mais incidente no Brasil, de acordo 
com dados do Inca, e a quinta de maior 
mortalidade entre os homens, sem consi-
derar os tumores de pele não melanoma. 
As regiões Sul e Sudeste são as de maior 
incidência, com risco estimado de 14,48 
e 9,53 casos por 100 mil habitantes, res-
pectivamente. 

Álcool, tabaco e 
chimarrão são causas de 

câncer de esôfago em 
pacientes brasileiros
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A beleza, enformada em padrões 
estéticos em sua maioria impossíveis 
de serem alcançados, sempre foi uma 
exigência à mulher. O livro “O mito 
da beleza”, de Naomi Wolf, entende 
a beleza como uma qualidade funda-
mental, estimulando competições entre 
mulheres e também entre os homens, 
que disputam “as mais belas”, exercen-
do pressão pela busca de uma aparên-
cia ideal.

O que ocorre é que esse ideal é 
reinventado de tempos em tempos. 
Voltando aos anos de 1990, as mu-
lheres bonitas eram exageradamente 
magras. Nos anos 2000, elas tinham 
seios fartos e, na década seguinte, cor-
pos sarados. Independente do padrão 
de beleza corporal, algo sempre esteve 
em comum em todas as décadas: as 

mulheres bonitas são 
as jovens. 

Com as técnicas e 
tecnologias integradas 
à medicina, a expec-
tativa de vida passou 
de 57 anos na década 
de 70 para 77 anos 
em 2020. Ou seja, se 
há 50 anos alguém 
era considerado velho 
aos 50, hoje ainda tem 
muito para viver. Tal-
vez por isso uma das 
novas obsessões quan-
do se fala em estética 
está a jovialidade da 
pele. 

Conforme a mé-
dica dermatologista 
Giovana Marina Bom-
bonatto, é impossível 
chegar aos 50 anos 
com pele de 20, mas 
é possível chegar aos 
50 com a pele ótima, 
basta seguir uma ro-
tina de cuidados de 
acordo com a sua fai-
xa etária. “Os cuida-
dos devem começar 
na infância, com o uso 
de filtro solar e evitar 
exposição excessiva 

ao Sol. Adolescentes podem manter 
os cuidados básicos, com limpeza, hi-
dratação e, dependendo do caso, tra-
tamento de acne. A partir dos 25-30, 
com os primeiros sinais de envelheci-
mento, indico investir em antioxidantes 
e anti-idade. Para peles maduras, indi-
co produtos que permitem uma hidra-
tação maior da pele, que tende a ser 
mais sensível e desidratada, além de 
anti-idade e clareadores”, fala. E, para 
quem não tempo ou disposição para 
tudo isso, os cuidados básicos -- que 
são lavar o rosto com um sabonete es-
pecífico para o tipo de pele, hidratante 
e o principal, protetor solar – já fazem 
um bom serviço.

CuidadoS aCeSSíveiS 
Giovana diz que, entre a maioria 

dos casos que chegam em seu consul-
tório, estão mulheres querendo melho-

rar o aspecto do rosto ou com os pri-
meiros sinais de envelhecimento, como 
rugas e flacidez. Também, que muitas 
acreditam que cuidar da pele é finan-
ceiramente inacessível, o que conside-
ra um mito. 

“Existem tratamentos de acordo 
com a possibilidade financeira de cada 
paciente. Isso tanto para ‘skincare’ 
quanto para procedimentos em consul-
tório. Por isso é importante conversar 
com seu médico sobre as suas possi-
bilidades de investimento, que ele vai 
orientar ao que vai te trazer o melhor 
resultado dentro daquele escopo”, re-
comenda. 

A especialista indica, entre os me-
lhores procedimentos, os tratamen-
tos que buscam estimular o colágeno, 
como bioestimuladores e ultrassom 
microfocado. “Eles permitem um enve-
lhecimento mais natural”, avalia.

nem tudo é para todoS 
Uma observação de Giovana diz 

respeitos aos exageros porque, em sua 
avaliação, nem tudo é para todos. “Há 
um limite sutil entre o excesso/exagero 
e intervenções que irão realçar a beleza 
de cada um. Claro que o conceito de 
beleza é muito individual, tem pessoas 
que buscam um resultado mais exage-
rado. Por isso, é importante buscar um 
profissional com senso estético seme-
lhante ao seu”, indica. 

Bem direta com seus pacientes so-
bre os resultados que considera posi-
tivos, Giovana conta que já se negou 
a realizar tratamentos por não achar 
necessários ou por acreditar que os re-
sultados não seriam harmônico. “Nós 
somos bonitos com nossas particulari-
dades. Fazer o mesmo para todos nos 
torna muito padronizados”, enfatiza. 
“Temos visto muitos exageros. Como 
existem filtros, as pessoas acham que 
ter aquela aparência é o normal”. 

prevenção
Como os procedimentos estéticos 

estão na moda, muitas pessoas se sub-
metem a intervenções sem cuidado, 
sem proteção ou mesmo sem assepsia, 
o que traz um grande risco à saúde, 
inclusive de morte. “Antes de fazer tra-
tamentos estéticos, principalmente in-
jetáveis, conheça o profissional que irá 
realizá-lo, pesquise sobre sua formação 
e experiência. Pergunte sobre os riscos 
e se o profissional está capacitado para 
resolver possíveis intercorrências. Tome 
cuidado com modismos, principalmen-
te com tratamentos irreversíveis. Mas, 
principalmente, valorize a sua beleza e 
seja a sua melhor versão”, aconselha.

pele bonita – e real – em todas as idades

| Giovana Marina Bombonatto 
é médica dermatologista. 
CRM 27253 PR - RQE 19365
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Procure o motivo 
que você come 
descontroladamente
Seja sincero com você mesmo do 
porquê você come demais. Quais 
são os sentimentos e gatilhos 
que te levam a ter essa atitude. 
É sofrimento? É ansiedade por 
algo que irá acontecer? Tristeza? 
Felicidade? É preciso entender que 
nossos sentimentos não podem 
definir nossas refeições.

evite a regra 
de comer de 3 em 3 
horas
Este é um mito que se criou. Não 
há estudo que comprove que o 
metabolismo fique mais acelerado 
quando comemos de 3 em 3 horas. 
No caso da compulsão alimentar, é 
um gatilho para comer sem fome e 
ingerir muito mais calorias do que o 
corpo precisa. 

aPrenda a 
beber muita água
Você deve estar até cansada 
de ouvir que beber água 
auxilia manter a nossa saúde 
em dia, não é mesmo? Beber 
a quantidade de água correta 
diariamente, além de vários 
benefícios, trará saciedade. 
Muitas vezes pensamos que 
estamos com vontade de comer 
algo e é sede apenas.

tire da sua 
alimentação 
alimentos 
industrializados
Na hora de comermos, é sempre 
mais fácil optar por alimentos 
industrializados, por ser algo mais 
rápido. Porém, esses alimentos são 
grandes vilões do nosso organismo 
por conter diversos ingredientes 
químicos maléficos. Evite! Opte 
por alternativas naturais e mais 
saudáveis. Tudo é hábito, coloque 
em prática.

Pratique atividade física
Encontre alguma atividade física que você se 
identifique para praticar. Nem sempre é preciso 
estar dentro de uma academia. Procure fazer uma 
caminhada, dança, enfim, algo que você goste, pois os 
exercícios ajudam a controlar a compulsão alimentar 
por promover a sensação de prazer e bem-estar, 
diminuindo o estresse e a ansiedade. (Assessoria)

| BEM-ESTAR

O transtorno de compulsão ali-
mentar é muito mais comum do que 
imaginamos. É um distúrbio que está 
ligado à saúde mental e se dá quando 
uma pessoa come grandes quantidades 
de alimentos de forma exagerada sem 
fome e até mesmo sem a necessidade 
de ingeri-los. Na maioria das vezes, a 
pessoa que sofre com essa doença per-
de o controle do que e o quanto está 
comendo, e passa a ser dependente da 

comida.
“É preciso estar atento a alguns si-

nais, como: comer mais rápido do que 
o normal em todas as refeições; comer 
mesmo sem estar com fome e escondi-
do de outras pessoas; mesmo saciado, 
continuar comendo; sentir culpa após 
comer demais; entre outros sintomas 
que precisam ser observados, pois indi-
cam um transtorno alimentar”, afirma 
Luzia Costa, CEO da Reduci.

Acendendo o sinal vermelho para 
um ou mais sinais citados pela Luzia, é 
preciso procurar ajuda de um médico 
para acompanhamento. Ele é quem irá 
orientar como tratar e controlar a an-
siedade que desenvolve os gatilhos.

Além disso, podemos tomar algu-
mas atitudes para controlar de forma 
definitiva a compulsão alimentar. Veja 
abaixo as dicas que a Luzia separou 
para colocar em prática:

5 dicas para controlar a 
compulsão alimentar

1 2

3 4

5



7diário do sudoeste | Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

| saúde da mulher

O útero é um órgão feminino bas-
tante complexo, que pode ser afetado 
por algumas complicações ao longo da 
vida. Em alguns casos, a histerectomia 
é o tratamento mais indicado, mas as 
dúvidas sobre o procedimento e qual 
o método a ser adotado ainda são co-
muns entre as mulheres.

Segundo Thomaz Gollop, médico 
ginecologista e professor colaborador 
de ginecologia da Faculdade de Medi-
cina de Jundiaí, a histerectomia é um 

procedimento cirúrgico, que consiste 
na remoção do útero para tratar algu-
ma patologia.

“Ela pode ser indicada para o tra-
tamento de doenças benignas, como 
miomas, ou no caso de doenças ma-
lignas, como o câncer, entre muitas 
outras situações. A recomendação da 
cirurgia é realizada após a análise indi-
vidual da paciente e de alguns exames 
que ela provavelmente realizará, a pe-
dido do médico”.

Por contar com um pós-operatório 
menos doloroso e uma recuperação 
mais rápida, permitindo que a mulher 
retorne às suas atividades em pouco 
tempo, a histerectomia vaginal cos-
tuma ter custos reduzidos em relação 
aos outros métodos (histerectomia la-
paroscópica e robótica) e riscos meno-
res. Há, ainda, a vantagem na questão 
estética, já que não deixa cicatriz.

“Apesar de ser mais recomenda-
da em casos de prolapso (queda do 
útero), essa cirurgia também pode ser 
realizada para tratar outros quadros, 
como miomas, e já há estudos que 
eliminam algumas contraindicações 
que até pouco tempo atrás impediam 
a realização do procedimento, como a 
ausência de prolapso, tamanho maior 
do útero, cirurgias abdominais prévias 
ou ausência de parto normal”, afirma 
Thomaz.

De qualquer forma, a indicação do 
procedimento depende de avaliação 
individual e só poderá ser confirmada 
pelo médico ginecologista, especialis-
ta no assunto. Ele deverá, entre outras 
questões, avaliar a amplitude da va-
gina, a estrutura óssea da pelve, além 
de solicitar exames específicos para a 
avaliação pré-operatória.

PóS-oPeratório
Os sintomas comuns no pós-ope-

ratório da histerectomia são alteração 
no funcionamento do intestino, acú-
mulo de gases e inchaço abdominal. 
Pequenos sangramentos também po-
derão ocorrer. Qualquer sintoma dife-
rente daqueles alertados pelo médico 
devem ser observados e comunicados 
pela paciente o quanto antes.

“O tempo exato de repouso e re-
cuperação varia de acordo com cada 

caso. As atividades físicas e sexuais 
devem ser retomadas apenas após a 
avaliação e liberação do médico. A li-
bido da mulher não é alterada após 

a histerectomia, no entanto, como seu 
útero foi removido, ela não poderá 
mais engravidar”, destaca o especia-
lista. (Assessoria)

Histerectomia: 
quando a retirada 

do útero é necessária

tiPoS de HiSterectomia
Esta cirurgia é bastante frequente em mulheres em 

idade reprodutiva e também fora dela, atrás apenas 
da cesárea, e pode ser realizada de diferentes formas.

· Histerectomia abdominal
Nesse método, o útero é removido através de uma 

incisão abdominal baixa, similar à da cesárea. É uma 
das formas mais tradicionais. Tem um pós-operatório 
que necessita alguns cuidados e acarreta em uma recu-
peração um pouco mais lenta.  

· Histerectomia laparoscópica
Nessa cirurgia, o útero é solto pelo cirurgião por 

meio de longas pinças, através de pequenas incisões 
no abdômen. O processo é todo acompanhado por 
vídeo. Na sequência, o útero é removido pela vagina 
ou pelas próprias incisões abdominais, após sua frag-
mentação. Este método, por ser menos invasivo, ge-
ralmente proporciona uma recuperação pós-cirúrgica 
mais rápida.

· Histerectomia vaginal 
  em útero sem prolapso
Esse método faz a remoção do útero através da 

vagina, sem cortes abdominais. É o menos invasivo 
em relação aos anteriores. Desse modo, quando não 
há ressalvas, é o mais indicado às pacientes.

Benefícios da 
histerectomia vaginal
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Como funCiona 
o programa 
melhor em Casa 
O Programa Melhor em Casa é um serviço 
indicado para pessoas que apresentam 
dificuldades temporárias ou definitivas 
para sair da casa e chegar até uma unidade 
básica de saúde, ou ainda, para pessoas que 
estejam em situações nas quais o tratamento 
domiciliar seja mais indicado.

O tratamento domiciliar visa proporcionar 
ao paciente um cuidado mais próximo da 
rotina da família, evitando hospitalizações 
desnecessárias e diminuindo o risco de 
infecções.

Nos casos em que o paciente precisa ser 
visitado semanalmente ou com maior 
frequência, ele poderá ser acompanhado por 
equipes específicas de Atenção Domiciliar, 
como as que fazem parte do Programa 
Melhor em Casa.

O atendimento é realizado por equipes 
multidisciplinares, formadas prioritariamente 
por médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e fisioterapeuta ou assistente 
social. Outros profissionais (fonoaudiólogo, 
nutricionista, odontólogo, psicólogo, 
terapeuta ocupacional e farmacêutico) 
poderão compor as equipes de apoio. 
Cada equipe poderá atender, em média, 60 
pacientes, simultaneamente.

adesão 
ao programa 
melhor em Casa
Para ter equipes do Programa Melhor em 
Casa, os municípios e/ou Estados devem 
aderir ao programa do governo federal. 
Para tanto, deverão fazer uma solicitação de 
custeio dessas equipes por meio do Sistema 
de Apoio à Implantação de Políticas de Saúde 
(SAIPS).

Para solicitar habilitação para o custeio das 
equipes do Programa Melhor em Casa, o 
município precisará fornecer informações 
referentes a: dados demográficos e 
epidemiológicos do município, objetivos, 
quantidade de equipes, profissionais, 
estruturação da rede no município, 
infraestrutura, educação permanente dos 
profissionais e suporte aos cuidadores, 
monitoramento e avaliação.

O Programa Melhor em Casa tem o objetivo 
de proporcionar um atendimento humano 
com menos riscos ao paciente, idoso ou não. 
Se a sua cidade não aderiu ao programa, 
cobre os representantes para a implantação 
do serviço ou a criação de outro com as 
mesmas características.

| saúde pública

agência brasil 
Em torno de 40% a 60% 

dos atendimentos de equipes 
do programa Melhor em Casa, 
que realizam atenção domici-
liar no Sistema Único de Saú-
de (SUS), estão relacionados a 
quadros de pós-covid 19. A es-
timativa se baseia em uma en-
quete com equipes do progra-
ma e foi citada no último dia 
8 pela coordenadora geral de 
Atenção Domiciliar do Ministé-
rio da Saúde, Mariana Borges, 
no evento que comemorou os 
10 anos do Melhor em Casa. O 
programa atende pacientes de 
todas as idades com dificulda-
des de locomoção e quadros 
de saúde agudos, crônicos 
agudizados ou complexos.

Mariana Borges ressaltou 

que pacientes com sequelas de 
acidentes vasculares cerebrais 
(AVC) representam a maior 
parte dos atendimentos dos 
últimos dois anos, mas a pan-
demia já surge entre os proble-
mas mais frequentes. “A covid 
já está em terceiro lugar. É 
uma doença que nunca tinha 
aparecido e já veio direto para 
o terceiro lugar de atendimen-
to”, disse a coordenadora. 

Conforme Mariana, “parte 
dos atendimentos realizados 
como influenza podem ser na 
verdade de covid-19”.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, participou da 
cerimônia, realizada no Institu-
to Fernandes Figueiras, no Rio 
de Janeiro. Além de prestar 
solidariedade aos familiares de 

quem perdeu seus entes queri-
dos para a covid-19, Queiroga 
destacou o compromisso com 
a assistência aos que sobrevi-
veram à doença e convivem 
com sequelas. “Temos pesso-
as sequeladas, e essas pesso-
as necessitam de cuidados, e 
esses cuidados podem ser em 
casa”, disse.

O ministro anunciou uma 
portaria permitindo a entrada 
de mais 116 equipes no pro-
grama, que conta hoje com 
11,7 mil profissionais e mais 
de 1,6 mil equipes. Em 2021, 
foram investidos R$ 540 mi-
lhões no programa. “Ninguém 
mais duvida da importância 
do Sistema Único de Saúde”, 
disse Queiroga.

benefícioS
Ao apresentar dados e a 

história do programa e suas 
ações, a coordenadora Ma-
riana Borges destacou que o 
atendimento em casa possibili-
ta uma abordagem mais huma-
nizada, além de permitir que as 
equipes entendam o contexto 
em que vive o paciente.

“O sujeito deixa de ser 

biológico para ser biográfico. 
Ajudando as famílias a olha-
rem para as condições dentro 
do domicílio, temos muito mais 
possibilidades de ter resultados 
eficazes e a longo prazo do que 
simplesmente tratando uma 
doença”.

De acordo com a coorde-
nadora, com o acompanha-
mento de em casa o programa 

permite melhor qualidade de 
vida de pacientes terminais 
em tratamento paliativo, re-
duz a procura pelas unidades 
de emergência e situações de 
agravamento que levam a rein-
ternações.

“É um ponto intermediário 
muito importante entre hospital 
e atenção primária de saúde”, 
ressaltou.

Quadro pós-covid tem aumentado 
nos atendimentos do melhor em casa
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MUNICÍPIO DE MARQUINHO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021. 

O MUNICÍPIO de MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, torna público 
que às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2021, na Sede da Prefeitura 
Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, local de abertura/realização da sessão 
pública: www.licitanet.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia 
da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para 
aquisição de:  

OBJETO QUANTI-
DADE 

VALOR TOTAL 
(R$)  

PRAZO 
(DIAS) 

Automóvel HATCH 03 194.850,00 120 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro designado através do Decreto Municipal 
nº 043/2021 e com a devida autorização do Excelentíssimo Sr. Élio Bolzon 
Junior Prefeito do Município de Marquinho, Paraná, Brasil - Telefone: 
(042) 36481102 - E-mail marquinho.licitacao@gmail.com. A Pasta Técnica, 
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no seguinte endereço 
http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações e 
no site www.licitanet.com.br a partir do dia 27 de setembro de 2021, das 
08:00min. às 11:30min. e das 13:00min. às 17:00 horas. 
 
Município de Marquinho/Pr., 10 de novembro de 2021. 
 
Elio Bolzon Junior 
 Prefeito Municipal 

 

 

                                                      

Desta forma, o Sindicato registra suas conquistas e vitórias, para o crescimento e desenvolvimento da categoria.  
Na certeza de cada vez mais, lutar para o progresso de nossos contribuintes e associado. 

 
Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Sudoeste do Estado do Paraná – SHBRS. 

Rua Afonso Pena – 1822 – Bairro Sambugaro – 85501.530 – Pato Branco/Pr  
www.shbrs-sudoestepr.org.br – shbrs@hotmail.com  

(46) 32251252 (Fone/Fax) 
 
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 

           2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2021 
        

 
 

    O Presidente do SINDICATO DOS HOTÉIS, BARES, RESTAURANTES E SIMILARES DO 

SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ – SHBRS, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos, CONVOCA os 

membros da categoria dos Hotéis, Hotéis - Fazenda, Hospedarias, Pousadas, Casas de Cômodos, Flats, Fast Food, Restaurantes, 

Bares, Motéis, Churrascarias, Lanchonetes, Café, Sorveterias, Casa de Chá, Buffet, Pizzarias, e Empresas que Comercializam 

bebidas alcoólicas ou Alimentação Preparada, Apart-Hotéis, Camping, Condomínios, Estâncias, Pensões, Pousadas, Bares, 

Boates, Cantinas, Cervejarias, Churrascarias, Drive-in, Pastelarias, Pizzarias, na base territorial que compreende: Pato Branco, 

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, 

Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Esperança Nova, Flor 

da Serra do Sul, Francisco Beltrão, General Carneiro, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, 

Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, 

Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, São 

João, São Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, União da Vitória, Verê e Vitorino, no Sudoeste do Estado do Paraná, para 

participar e votar na: 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E 

REPRESENTANTES DA FBHA na data de 20 de dezembro de 2021, na Sede do SHBRS, Rua Afonso Pena, 1822, Bairro 

Sambugaro, Pato Branco/Pr, no horário das 14:00h, que irá tratar da seguinte Ordem do Dia: 1) Eleições para composição dos 

Titulares e Suplentes da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes da FBHA, a que esta filiada esta entidade, ficando 

aberto para o registro de chapa(s), que devem ser apresentadas à Secretaria do SHBRS, em dias úteis, no horário de 08:00h as 

17:00h, no período de 30 (trinta dias) antes das eleições nos termos do Estatuto do Sindicato. A impugnação ou substituição de 

candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas registradas. As Eleições 

serão realizadas em um só dia, na data e horário acima, com o “quórum de, no mínimo 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) 

dos associados em condições de voto”.  

       

Pato Branco, 12 de novembro de 2021.  

  

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/1997, INTIMA MELISSA AUGUSTA CONSTANTINOPOLOS
BATISTON e CRISTIANO AUGUSTO BATISTON, a comparecerem na Rua Assis Brasil, nº
353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-
feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para PAGAMENTO
(purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do
pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento com
garantia fiduciária nº 106020026192-3, firmado em 06/11/2008, registrado sob o nº R-7, na
matrícula nº 20.908, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida,
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/1997, INTIMA VAGNER RODRIGUES FERREIRA, a comparecer na
Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias
úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital,
para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que
vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de
financiamento com garantia fiduciária nº 844442117344-1, firmado em 01/07/2019, registrado
sob o nº R-2, na matrícula nº 53.713, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de
toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução
da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 
A Empresa PCG EMPREENDIMENTOS LTDA., torna público 
que irá requerer do Instituto Água e Terra, IAT, Licença 
Ambiental Simplificada, do empreendimento LOTEAMENTO 
JARDIM CARMELA, a ser implantado no Imóvel Jardim 
Carmela, nesta cidade comarca de Pato Branco-PR, Matrícula 
56.070, 1º Ofício Registro Geral de Imóveis. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DIGITAL 

 
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA 
UNIÃO DOS PINHAIS - CRESOL UNIÃO DOS PINHAIS, inscrita no CNPJ sob nº 
02.446.089/0001-40 no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
CONVOCA todos os sócios da Cooperativa para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de novembro de 2021, na modalidade Digital, sendo 
transmitida diretamente das instalações da Sede Administrativa da Cresol União dos 
Pinhais, localizada na Rua Dr. Ubaldino do Amaral, nº 460, 1º Andar, Centro, no Município 
Coronel Vivida, Estado do Paraná, CEP: 85.550-000, pelo Sistema Assemblex disponível 
através do link https://cresoluniaodospinhais.assemblex.online/. A instalação da 
Assembleia Geral Extraordinária será às 17h30min., em Primeira Convocação, com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar, em 
Segunda Convocação às 18h30min., com metade mais um dos associados em condições de 
votar, e em Terceira e Última Convocação às 19h30min., com no mínimo 10 (dez) 
associados em condições de votar, para tratar da seguinte ordem do dia: 
 
1º- Alterações do estatuto social: 
a) Art. 1º, referente à alteração da denominação social e adequação da redação constante 
na área de atuação da Cooperativa; 
b) Adequação da redação do Capítulo V – Capital Social; 
c) Art. 44, exclusão do inciso XVIII, frente a duplicidade de previsão estatutária nas 
atribuições do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;  
d) Art. 60, implantação do Fundo social e alteração do percentual do FATES;  
e) Alteração da denominação social no Capítulo XIII e art. 70; 
f) Art. 73, inclusão de parágrafo referente a Ouvidoria. 
 
 
Para efeito de quórum legal, a CRESOL UNIÃO DOS PINHAIS, nesta data, possui em seu 
quadro social 9.631 (nove mil seiscentos e trinta e um) associados em condições de votar. 
 
NOTAS:  
1. Os associados poderão participar e votar a distância utilizando o navegador Google 
Chrome para acompanhar as assembleias pelo computador. Se estiverem acompanhando 
pelo celular, é necessário que o aplicativo Zoom Meet esteja instalado. Basta acessar o link 
a seguir:  https://cresoluniaodospinhais.assemblex.online/. 
 
2. Formato de acesso: número do CPF/CNPJ do cooperado para usuário e senha; 
 
3. Contato para suporte via WhatsApp (48) 3372-8910; 
 
4. O sistema eletrônico da assembleia, bem como os documentos referentes ao ato 
assemblear estarão disponíveis para acesso, visualização e download no dia anterior à 
assembleia através do link a seguir: https://cresoluniaodospinhais.assemblex.online/. 

 
 

Coronel Vivida/PR, 27 de outubro de 2021. 
 
 

IVAN DUARTE 
PRESIDENTE 

CRESOL UNIÃO DOS PINHAIS 
 
 

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 094/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MARQUINHO/PR. 

Valor Máximo: R$ 70.847,90 (setenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 12 de novembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 26 

de novembro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 26 de novembro de 2021, no 

http://www.bll.org.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: http://www.bll.org.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete 

de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 

08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 

http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download e no 

http://www.bll.org.br   

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.comou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário 

normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 11 de Novembro de 2021. 

 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 095/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 070/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE HORAS 

MÁQUINAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 

Valor Máximo: R$ 678.833,33 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 12 de novembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 29 

de novembro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 29 de novembro de 2021, no 

http://www.bll.org.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: http://www.bll.org.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete 

de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 

08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 

http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download e no 

http://www.bll.org.br   

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.comou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário 

normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 11 de Novembro de 2021. 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 096/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 071/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS 

COM POSTO DE COLETA NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO - PR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Valor Máximo: R$ 403.162,67 (quatrocentos e três mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 12 de novembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 30 

de novembro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 30 de novembro de 2021, no 

http://www.bll.org.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: http://www.bll.org.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete 

de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 

08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 

http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download e no 

http://www.bll.org.br   

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.comou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário 

normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 11 de Novembro de 2021. 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2021

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e STANG & STANG
LTDA, CNPJ/MF: 08.033.253/0013-07. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo e
fracionado de combustível tipo gasolina comum, junto às bombas localizadas nas dependências da
contratada, para os veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal de Pato Branco. Valor: O total
máximo estimado para o período de 12 (doze) meses é de R$ 14.662,50 (quatorze mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Do desconto: A CONTRATADA concede à CONTRATANTE
desconto de 0,3% (três décimos por cento) sobre o litro de combustível, considerando, para fins de
execução contratual, o disposto na Cláusula Quarta do contrato. Vigência: O prazo de vigência do contrato
será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação. Dotação: 136/3.3.90.30.01.02.00 -
Gasolina. Origem: Este contrato é originário do Pregão Eletrônico nº 17/2021. Foro: Fica eleito o Foro da
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. Local,
data e assinatura: Pato Branco, 9 de novembro de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Antonio Stang -
Contratada.
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MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2021  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2021 

UASG: 989979 

 

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 
79/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS 
para futuras e eventuais aquisições de uniformes escolares para os alunos municipais, 
destinados ao atendimento do Departamento de Educação Cultura e Esporte, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do 
Anexo I e Anexo IA. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site 
www.gov.br/compras/pt-br, no dia 29/11/2021, às 09h00min. O edital 
encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br, 
podendo também ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou 
licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de 
pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e 
art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo 
fone (46) 3234-1135 ou por e-mail. 
 

Bom Sucesso do Sul, 11 de novembro de 2021. 
 

 
 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021  

Registro de Preços nº 62/2021 

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão 

Eletrônico nº 78/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o o 

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para produção de placas 

de inauguração de obras, conforme quantidades, especificações e condições 

descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A sessão do 

pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no  dia 

26/11/2021, às 09h00min, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails 

pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: 

(46) 3234-1135. 

 

Bom Sucesso do Sul, 11 de novembro de 2021. 

 

 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 64/2021 

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão 

Eletrônico nº 80/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de artefatos de concreto, do 

tipo tubos, calhas e meios-fios, para atender as necessidades do município, em 

manutenção de estradas rurais e vias urbanas, para o atendimento de todos os 

Departamentos Municipais, conforme descrito no Termo de Referência constante do 

Anexo I do Edital.  A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site 

www.gov.br/compras/pt-br, no  dia 30/11/2021, às 09h00min, o edital encontra-

se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser 

solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou 

licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135. 

 

Bom Sucesso do Sul, 11 de novembro de 2021. 

 

 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2021 

Processo Licitatório Nº 81/2021 – HOMOLOGADO EM: 09/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 10/11/2021 à 09/11/2022) 
 

DETENTORA: LEDER E MAFFRA LTDA - ME – CNPJ: 10.355.221/0001-36. 

OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, projetos de prevenção de incêndio e projetos hidráulicos e hidrossanitários e outros, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos 
ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 59/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital 
e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição e conforme abaixo 
descrito: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE. UNID. VALOR 
UNI. (R$) 

VALOR TOTAL 
ITEM (R$) 

1 

Contratação empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, para edifícios públicos, em edificações novas e edificações 
existentes, os projetos deverão ser aprovados pela COPEL, deve 
acompanhar o projeto: memorial descritivo, relação de todos os 
materiais utilizados (quantitativo) e orçamento dos mesmos. 

4.000 m² 2,00 8.000,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa jurídica; Despesa:1664. 

 
Bom Sucesso do Sul, 11 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2021 

Processo Licitatório Nº 81/2021 – HOMOLOGADO EM: 09/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 10/11/2021 à 09/11/2022) 
 

DETENTORA: KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI – ME – CNPJ: 07.555.412/0001-37. 

OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, projetos de prevenção de incêndio e projetos hidráulicos e hidrossanitários e outros, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos 
ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 59/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital 
e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição e conforme abaixo 
descrito: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE. UNID. VALOR 
UNI. (R$) 

VALOR TOTAL 
ITEM (R$) 

2 

Contratação empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, para padrão de energia, ampliação de redes elétricas, os 
projetos deverão ser aprovados pela COPEL, deve acompanhar os 
projeto memorial descritivo, relação de todos os materiais 
utilizados (quantitativo) e orçamento dos mesmos. 

2.000 m² 3,20 6.400,00 

7 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto 
de vídeo monitoramento para instalação de Câmeras de 
Monitoramento no Perímetro Urbano de Bom Sucesso do Sul, 
juntamente com projeto de CFTV de uma Central de 
Monitoramento a ser Instalada no Destacamento da Policia Militar, 
deve acompanhar o projeto memorial descritivo, relação de todos 
os materiais utilizados (quantitativo) e orçamento dos mesmos. 

30 Pontos de 
Instalação 158,00 4.740,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 11.140,00 (Onze Mil e Cento e Quarenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa jurídica; Despesa:1664. 

 
Bom Sucesso do Sul, 11 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2021 

Processo Licitatório Nº 81/2021 – HOMOLOGADO EM: 09/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 10/11/2021 à 09/11/2022) 
 

DETENTORA: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA – ME – CNPJ: 39.819.708/0001-04. 

OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, projetos de prevenção de incêndio e projetos hidráulicos e hidrossanitários e outros, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos 
ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 59/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital 
e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição e conforme abaixo 
descrito: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE. UNID. VALOR 
UNI. (R$) 

VALOR TOTAL 
ITEM (R$) 

3 

Contratação empresa especializada na elaboração de projetos de 
prevenção de incêndios, os projetos deverão ser aprovados pelo Corpo 
de Bombeiros, com fornecimento de recolhimento de taxas com o CREA 
e fornecimento de 3 vias dos projetos aprovados, em edificações novas 
e regularização de edificações existentes, deve acompanhar o projeto, 
memorial descritivo, relação de todos os materiais utilizados 
(quantitativo) e orçamento dos mesmos. 

7.000 m² 2,80 19.600,000 

4 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos 
hidráulicos e hidrossanitários para edificações novas, caso necessária 
aprovação junto a concessionária, o mesmo deverá ser entregue 
aprovado, apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), paga, deve acompanhar o projeto, memorial descritivo, 
relação de todos os materiais utilizados (quantitativo) e orçamento dos 
mesmos. 

1.500 m² 2,90 4.350,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 23.950,00 (Vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa jurídica; Despesa:1664. 

 
Bom Sucesso do Sul, 11 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2021 

Processo Licitatório Nº 81/2021 – HOMOLOGADO EM: 09/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 10/11/2021 à 09/11/2022) 
 

DETENTORA: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME – CNPJ: 11.921.270/0001-51. 

OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada na elaboração de projetos 
elétricos, projetos de prevenção de incêndio e projetos hidráulicos e hidrossanitários e outros, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos 
ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 59/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital 
e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição e conforme abaixo 
descrito: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE. UNID. VALOR 
UNI. (R$) 

VALOR TOTAL 
ITEM (R$) 

6 

Teste de permeabilidade do solo, incluso deslocamento e elaboração 
do relatório, pagamento de ART e/ou RRT, fornecimento de 
relatórios via física e digital, seguindo as Normas Pertinentes, os 
serviços realizados no Munícipio de Bom Sucesso do Sul –Pr. 

30 Unid. 1.440,00 43.200,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 43.200,00 (Quarenta e Três Mil e Duzentos Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa jurídica; Despesa:1664. 

 
Bom Sucesso do Sul, 11 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021 – Processo Licitatório 85/2021 
 

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com 

a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 63/2021, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para capacitação de cursos a serem realizados pelos 

técnicos do SUAS do Município, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I do edital, 

HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa 

M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA - ME, com o CNPJ Nº 17.076.626/0001-84, conforme descrição e valores abaixo 

relacionados: 

Item Descrição dos Itens Unid. Qtde. QTDE. HORAS 
CURSO 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Total 
Item (R$) 

1 
Supervisão técnica para o SUAS a nível municipal, 
preferencialmente IN LOCO ou ONLINE para equipe de 
aproximadamente 5 pessoas. 

Horas 1 24 166,25 3.990,00 

2 
Capacitação online voltada aos profissionais psicólogos 
quanto a concessão de benefício eventuais. Números de 
profissionais: 2 

Horas 1 12 107,50 1.290,00 

3 
Capacitação online sobre o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos no período de pandemia. 
Número de profissionais: 3. 

Horas 1 20 54,50 1.090,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR R$ 6.370,00 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 6.370,00 (Seis Mil e Trezentos e Setenta Reais) 

 
Bom Sucesso do Sul, 11 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

 Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ 

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 210/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - Processo Licitatório 73/2021). HOMOLOGADO EM 10/11/2021. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86. 

CONTRATADA: SIZA CONSTRUTORA LTDA – EPP – CNPJ: 06.907.354/0001-09. 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, de 
pavimentação Asfáltica sobre pavimentação poliédrica no trecho de Estrada Vicinal Iniciada no Perímetro 
Urbano até a Comunidade São Cristóvão, referente ao Convênio 04/2021 – SEIL, numa extensão de 5.1 
KM e área de 30.600m² (trinta mil e seiscentos metros quadrados), de acordo com o Projeto Básico, 
Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo anexos, com recursos provenientes do Convênio nº 
04/2021-SEIL, firmado com o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem-DER e o Município de Bom Sucesso 
do Sul. 

VALOR DO CONTRATUAL E PAGAMENTO:  Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à 
Contratada o valor de R$ 3.192.728,12 (Três Milhões Cento e Noventa e Dois e Mil e Setecentos e Vinte e 
Oito Reais e Doze Centavos). Os pagamentos serão efetuados após as respectivas medições, de acordo com o 
Cronograma de Execução e após a vistoria e a liberação dos recursos por parte por parte da SEIL - DER, na proporção 
do andamento da obra. 

RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento 
Municipal, à conta da seguinte dotação: Valor que será repassado pela SEIL: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 
à conta da dotação orçamentária n.º 77.04.26.782.11.6386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 
444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 125: Valor da contrapartida do Município: R$ 470.058,78 
(quatrocentos e setenta mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), à conta da dotação orçamentária: 
05.00 – Departamento de Obras e Serviços Rodoviários; 05.01 – Divisão de Obras e Serviços Rodoviários; 
26.782.0005.1.0030 – pavimentação com pedras irregulares e/ou Recapeamento asfáltico em estradas vicinais e 
ampliação de pontes; 4.4.90.51 – Obras e Instalações. Despesa 1615. 

PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar a execução dos 
serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para execução dos 
serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de 
Serviço a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a CNO 
e também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser solicitados/apresentados em até 
2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (VINTE E QUATRO) meses, contados 
a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes. 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de Novembro de 2021. 

FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato. 

Bom Sucesso do Sul-PR, 11 de Novembro de 2021. 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

                                               

 

 
PORTARIA Nº 271/2021 

 
 

 Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
 

Resolve: 
 

  I – Autorizar o pagamento de meia diária ao servidor   Lindones 
Miranda Machado, ocupante do cargo Agente de Operação de Veículos e 
Equipamentos Rodoviários, conforme protocolo 4957/2021 e requerimento 
de diária 156/2021 para transporte de paciente SUS em Cascavel PR no dia 
11 de novembro de 2021. 
 
        II – Revogada as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito de Vitorino PR, em 11 de novembro de 2021. 
 

 
 

Marciano Vottri 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

Extrato Contrato 167/2021 - Pregão Eletronico 50/2021- Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ73334476000132 .OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA. valor: R$ 
3.412,30. Data 10/11/2021.  
 
 
Extrato Contrato 168/2021 - Pregão Eletronico 50/2021- Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. SO BATERIAS - COMERCIO DE 
BATERIAS LTDA CNPJ36469275000116 .OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA. valor: R$ 5.749,24. Data 
10/11/2021.  
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

Extrato publicação de Inexigibilidade de Licitação Processo 07/2021 Contratante Município de Vitorino Cnpj 76995463000100   e a empresa: 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA CNPJ: 79.719.613/0001-33 - Aquisição de livros didáticos para alunos de 1° a 5° anos do ensino 
fundamental e professores, ambiente virtual de aprendizagem com conteúdo educacionais com acesso por meio de usuário e senha individuais 
para alunos, professores e gestores, assessoria pedagógica com cursos presenciais e a distância para docentes e equipes pedagógicas com 
curso de implantação e de formação que abordam as metodologias do Ensino Fundamental e tecnologias educacionais além de atendimentos 
pedagógicos personalizados, hablle (avaliação externa de aprendizagem) com teste nas modalidades impressa e online, nos componentes 
curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências e SimeB (Sistema de monitoramento Educacional do Brasil) – Ferramenta de 
acompanhamentos e gestão e dos resultados educacionais do município.  Valor R$ 223856,96- Motivo da Inexigibilidade A contratação de 
serviços, objeto deste Processo é inexigível pelo  disposto no artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.. Data 10/11/2021.  
Assinaturas: Município de Vitorino MARCIANO VOTTRI – EDUARDO ERNESTO OBRZUT NETO – Assessor Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 80/2021 
 
PROCESSO Nº: 185/2021 
 
OBJETO: Aquisição de veículos novos, 0 km e primeiro emplacamento, para as 
Secretarias Municipais de Palmas-PR, de acordo com as especificações do edital e seus 
anexos. 
 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no 
uso de suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 
185/2021, Pregão Eletrônico nº 80/2021, cujo objeto acima mencionado, motivado pela 
necedade de ampla divulgação, a fim de ampliar os atos de publicidade através de um maior 
número de canais de comunicações, na forma que segue: 

 
Fica retificado a data de abertura do processo 201/2021, alterando a data de: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09:00 do dia 12/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 do dia 12/11/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09:15 do dia 12/11/2021.. 
 
Passando a vigorar com a data de: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 14:00 do dia 26/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:00 do dia 26/11/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14:15 do dia 26/11/2021. 
 

 A nova descrição encontra-se no edital retificado em 12/11/2021, que está disponível na 
página: www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; 
 
Prevalecem mantidas as demais condições do edital. 

 
Palmas, 11 de novembro de 2021 

 
 
 
 

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 222 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do CONIMS 
para o Exercício de 2021. 
RESOLUÇÃO Nº 223 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Designa os empregados responsáveis pela inclusão e 
gerenciamento de dados nos Sistemas de Informações regidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR e dá outras 
providências. 
RESOLUÇÃO Nº 224 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Regulamenta o recebimento de bens e serviços através da 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde. 
RESOLUÇÃO Nº 225 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Indicação de condutores dos veículos de patrimônio deste 
CONIMS. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 139/2021. Pregão Eletrônico Nº 84/2021 - 
Processo N° 194/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
Adonai Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli. 
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos e pedagógicos para 
atividades de natação e hidroginástica realizadas na piscina do 
Centro Aquático do Largo da Liberdade, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer. VALOR: R$ 
673,60. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. PAGAMENTO: 
pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil 
após a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo 
ou Recibo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva 
nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 
2465- 7167. GESTOR: Secretário de Esporte e Lazer, Alexandre 
Zoche. FISCAL: Diretor Administrativo da Secretaria de Esporte 
e Lazer, Diogo Gasperin. Pato Branco 27 de Outubro de 2021.  
Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 140/2021. Pregão Eletrônico Nº 84/2021 - 
Processo N° 194/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
Polisport Indústria e Comércio Eireli. OBJETO: Aquisição de 
materiais esportivos e pedagógicos para atividades de natação e 
hidroginástica realizadas na piscina do Centro Aquático do Largo 
da Liberdade, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte 
e Lazer. VALOR: R$ 8.203,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. 
PAGAMENTO: pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo 
quinto) dia útil após a entrega do produto solicitado, mediante 
emissão do Termo ou Recibo de Recebimento Definitivo, 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, 
Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e 
Serviços. DOTAÇÃO: 2465- 7167. GESTOR: Secretário de 
Esporte e Lazer, Alexandre Zoche. FISCAL: Diretor 
Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer, Diogo Gasperin. 
Pato Branco 27 de Outubro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 141/2021. Pregão Eletrônico Nº 84/2021 - 
Processo N° 194/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
R.M.M. Sports Comércio de Produtos Esportivos Eireli - ME. 
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos e pedagógicos para 
atividades de natação e hidroginástica realizadas na piscina do 
Centro Aquático do Largo da Liberdade, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer. VALOR: R$ 
7.859,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. PAGAMENTO: 
pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil 
após a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo 
ou Recibo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva 
nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 
2465-7167. GESTOR: Secretário de Esporte e Lazer, Alexandre 
Zoche. FISCAL: Diretor Administrativo da Secretaria de Esporte 
e Lazer, Diogo Gasperin. Pato Branco 27 de Outubro de 2021.  
Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 142/2021. Pregão Eletrônico Nº 84/2021 - 
Processo N° 194/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
S.A. & Cia Artigos Esportivos Ltda. OBJETO: Aquisição de 
materiais esportivos e pedagógicos para atividades de natação e 
hidroginástica realizadas na piscina do Centro Aquático do Largo 
da Liberdade, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte 
e Lazer. VALOR: R$ 36.554,90. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 
dias. PAGAMENTO: pagamentos serão efetuados até o 15º 
(décimo quinto) dia útil após a entrega do produto solicitado, 
mediante emissão do Termo ou Recibo de Recebimento 
Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada 
pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento 
de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 2465-7167. GESTOR: 
Secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Zoche. FISCAL: 
Diretor Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer, Diogo 
Gasperin. Pato Branco 27 de Outubro de 2021.  Robson Cantu – 
Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE PROJETO DE 

VENDAS 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 05/2021 – PROCESSO N.º 

05/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% 
(trinta por cento) dos recursos recebidos através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar) atendendo aos alunos 
matriculados na rede municipal de educação básica pública, 
cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009 e 13.987/2020, e 
da Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020 e Resolução nº 06, de 08 
de maio de 2020. Conforme resultado de habilitação, as proponentes 
habilitadas para o certame são: PARA FORNECEDORES 
INDIVIDUAIS: DETENTORES DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO 
AO PRONAF - DAP FÍSICA, NÃO ORGANIZADOS EM GRUPO: 
Geraldo José Piaia; Gerson José Zoornitta; Jose Nunes de Almeida; 
Nelson Grando; Osmar Pedro Mafessoni; Valentin Piaia; e Vanderlei 
Presa. Para os GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS: 
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pato Branco representada 
por Leandro José dos Santos, e, Cooperativa dos Pequenos 
Agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI sem representante. 
Iniciou-se a Sessão com a abertura dos Envelopes nº 2 - Projetos de 
Vendas. Na sequência, todos os documentos contidos nos envelopes 
foram rubricados pelos presentes. Em atendimento ao Item 9.8 do 
Edital, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará os projetos 
de vendas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a qual, 
por intermédio de uma Comissão especialmente designada para esse 
fim, fará a analise e classificação dos projetos apresentados, 
considerando os critérios estabelecidos pelo Art. 25 da Resolução 
CD/FNDE nº 06/2020 e edital. Assim, a Presidente Interina da 
Comissão de Licitação deu por encerrada a Sessão. Pato Branco, 10 
de novembro de 2021. Liciane Cristina Puttkamer - Presidente 
Interina, Eduardo José Grezele e Ana Claudia Almeida Ferreira – 
Membros. Representante: Leandro José dos Santos 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

FRACASSADO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 - PROCESSO Nº 193/2021 

OBJETO: A Contratação de empresa para prestação de serviços de Natal, 
locação de elementos decorativos, manutenção, iluminação, montagem e 
desmontagem, logística de transporte para instalação e desinstalação com 
assistência técnica durante a programação do Natal de Pato Branco 2021, 
atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Considerando que não houve fornecedores que cumpriram com as 
condições estabelecidas em edital; o processo licitatório – Pregão 
Eletrônico nº 83/2021 será considerado FRACASSADO. Pato Branco, 11 
de novembro de 2021. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira.  
 

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 

PROCESSO Nº 174/2021 
Ata de Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Proposta de 

Preços  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para (I) Lote 1 - 
Execução da Reforma e Ampliação da Brinquedoteca e Construção de 
duas salas de aula no pátio interno da escola municipal Olavo Bilac, 
localizada na Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial, Pato Branco – PR 
(com área total de 243,36 m2, sendo 143,87 m2 área de reforma e 102,49 
m2 a área de construção, e (II) Lote 2 - Execução dos serviços de: 
Cercamento de 6 (seis) Escolas Municipais e 5 (cinco) CMEIs do 
município de Pato Branco com muro palito de concreto armado em forma 
de lápis, com área total de 1.472,80 metros lineares, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. Conforme Resultado de 
Habilitação, as proponentes habilitadas para o certame foram: 
Construpalmas Obras de Urbanização Ltda, sem representante; Márcio 
Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli EPP, sem 
representante e Somar Engenharia e Construtora Eireli, sem representante. 
Rubricados e analisados os documentos nele contidos, a Comissão de 
Licitações verificou que as proponentes apresentaram suas propostas de 
preços e anexos conforme solicita o edital, ficando assim, 
CLASSIFICADAS. O Resultado de Classificação fica conforme segue: 
Para o lote 01: PRIMEIRO CLASSIFICADO: Somar Engenharia e 
Construtora Eireli, com o valor global de R$ 251.066,35 (duzentos e 
cinquenta e um mil sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos); 
SEGUNDO CLASSIFICADO: Construpalmas Obras de Urbanização 
Ltda, com o valor global de R$ 278.855,64 (duzentos e setenta e oito mil 
oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); 
TERCEIRO CLASSIFICADO: Márcio Gallina Construção Civil e 
Materiais de Construção Eireli EPP, com o valor global de R$ 338.043,98 
(trezentos e trinta e oito mil quarenta e três reais e noventa e oito 
centavos). Para o lote 02: PRIMEIRO CLASSIFICADO: Somar 
Engenharia e Construtora Eireli, com o valor global de R$ 1.281.455,77 
(um milhão duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e sete centavos); SEGUNDO CLASSIFICADO: Márcio 
Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli EPP R$ 
1.374.623,44 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte 
e três reais e quarenta e quatro centavos). Diante do resultado de 
classificação, a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de direito 
recursal de 05 dias úteis, contados da publicação do resultado de 
classificação no site oficial do Município de Pato Branco e no Diário 
Oficial dos Municípios do Paraná. Decorrido o prazo ou após a desistência 
expressa da proponente do direito recursal, o processo será encaminhado à 
Assessoria Jurídica para análise e após ser aprovado, ao Chefe do 
Executivo Municipal para adjudicação do objeto a licitante vencedora e 
homologação do certame. Pato Branco, 11 de novembro de 2021. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PORTARIA Nº 
251/2021: Liciane Cristina Puttkamer – Presidente Interina.  Eduardo José 
Grezele e Anderson Caceres Farias Rossatto – Membros.  
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 84/2021- 
PROCESSO: 194/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
aquisição de materiais esportivos e pedagógicos para atividades de 
natação e hidroginástica realizadas na piscina do Centro Aquático do 
Largo da Liberdade, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Esporte e Lazer e ADJUDICO seus objetos para as empresas: Adonai 
Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli, inscrita no CNPJ nº 
17.356.181/0001-96, com o valor total de R$ 673,60; Polisport 
Indústria e Comércio Eireli, inscrita no CNPJ nº 43.122.837/0001-
16, com o valor total de R$ 8.203,00; R.M.M. Sports Comércio de 
Produtos Esportivos Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 
22.382.705/0001-53, com o valor total de R$ 7.859,00; S.A. & Cia 
Artigos Esportivos Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.801.076/0001-41, 
com o valor total de R$ 36.554,90. Pato Branco, 27 de Outubro de 
2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

1285 Patricia Piazza Rossi Nomear 05/11/2021 
Publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra(m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 12 de novembro de 2021, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

 

                     MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 496/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2020, PROCESSO Nº 171/2020. 
OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de material médico-hospitalar, em atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Lei 
8.666, Art. 65, II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, através do protocolo 441547/2021, as partes 
pactuam recomposição de valor inicialmente contratado. As 
demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e 
inalteradas.. Partes: Município de Pato Branco e S. V. Braga 
Importadora Eireli – ME. Pato Branco, 10 de Novembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito - Soliana Verginia Braga - Representante 
Legal. 

 
 
 
 
 
 

 

                     MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 468/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2020, PROCESSO Nº 171/2020. 
OBJETO: A objeto a implantação de Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Conforme Lei 8.666, Art. 65, II, “d” e justificativa apresentada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através do protocolo 
441546/2021, as partes pactuam recomposição de valor 
inicialmente contratado dos itens nº 329 e 349. As demais 
condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas. 
Partes: Município de Pato Branco e ABC Distribuidora de 
Medicamentos Ltda – ME,Pato Branco, 10 de Novembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito - Milena Dambros - Representante Legal 
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3053/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Schmitt Comércio de Aviamentos e Acessórios Ltda - Me, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 08.178.810/0001 - 44. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais e artigos de decoração para a realização de confecção dos 
enfeites de Natal para o Município de Itapejara D’Oeste - PR, 
conforme objeto do Edital de Dispensa de Licitação Nº 022/2021. 
Valor do Contrato: R$ 16.513,50 (Dezesseis mil, quinhentos e treze 
reais e cinquenta centavos). 
Vigência: De 10 (dez) de Novembro de 2021 até 10 (dez) de Janeiro de 
2022. 
Data do Contrato: 10 (dez) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3054/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Mettaeng Construtora de Obras – Eireli – EPP, inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº 32.595.883/0001 – 16. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de obras de Engenharia Civil com a finalidade de executar a 
complementação da obra destinada a Feira do Produtor, conforme 
objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 012/2021. 
Valor do Contrato: R$ 182.423,05 (Cento e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos). 
Vigência: De 10 (dez) de Novembro de 2021 até 10 (dez) de Março de 
2022. 
Data do Contrato: 10 (dez) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3055/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: De Lara & De Lara Construção e Pavimentação Ltda - Me, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 32.913.003/0001 - 02. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de obras de Engenharia Civil com a finalidade de executar 
pavimentação poliédrica com pedras irregulares em trechos localizados 
na Zona Rural do Município de Itapejara D’Oeste - PR, conforme 
Convênio firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e o Governo 
do Estado do Paraná através da Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 
013/2021. 
Valor do Contrato: R$ 1.044.550,85 (Hum milhão, quarenta e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 38 (trinta e oito) meses. 
Data do Contrato: 10 (dez) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
ANÁLISE DE AMOSTRAS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 – PROCESSO N.º 
141/2021 

UASG 450996 
O Município de Pato Branco, através do Pregoeiro Eduardo José Grezele, 
torna público aos interessados, em cumprimento ao disposto no item 
10.6.10 do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por objeto a 
implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de higiene e limpeza, EPI’s, material médico hospitalar, 
uniformes, tecidos e aviamentos, objetivando a adequação dos postos de 
trabalho para a prevenção e o enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do SARS-COVI-2 (COVID-19) e as demais atividades 
propostas pela Secretaria de Saúde em atendimento às necessidades das 
diversas Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, que 
será feita a Análise das Amostras apresentadas pelas empresas declaradas 
provisoriamente vencedoras dos itens 121 e 142. A sessão pública para a 
análise das amostras terá início às 13:30  HORAS DO DIA 12 DE 
NOVEMBRO DE 2021, no endereço da Central de Abastecimento da 
Saúde CAS, localizada na Rua Xingu, 300, sala 01, Centro, Pato Branco – 
PR. A sessão será realizada com ou sem a presença das empresas 
interessadas. Pato Branco, 11 de novembro de 2021. Eduardo José 
Grezele – Pregoeiro. 
 

 

 
 
 
 
 

 

DECRETO Nº 101/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Sulina 
para o Exercício Financeiro de 2.021, conforme Lei nº 1078/2021, e dá outras providências. 
LEI Nº 1078/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
Altera Plano Plurianual - PPA para o Exercício Financeiro de 2021; Lei De Diretrizes Orçamentárias 
2021 e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual para 2021. 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 72/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto 
às Empresas: FABLO COPATTI CARA – R$ 81.514,65; ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA ME – R$ 
77.529,20; BELINKI E SOUZA LTDA – R$ 92.901,00; MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS – R$ 
97.244,55. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: FABLO COPATTI CARA CNPJ: 07.484.895/0001-26 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA ME CNPJ: 02.995.568/0001-15 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: BELINKI E SOUZA LTDA CNPJ: 08.831.603/0001-47 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS CNPJ: 13.484.567/0001-22 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 73/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto 
às Empresas: FABLO COPATTI CARA – R$ 81.095,28; MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA – 
R$ 38.880,00. 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: FABLO COPATTI CARA CNPJ: 07.484.895/0001-26 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA CNPJ: 02.868.866/0001-44 
__________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 12 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 

Considerando as informações constantes do processo licitatório, a Prefeita do 
Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo 
em nome dos licitantes adiante mencionados: 

 
a) Processo nº 056/2021 
b) Licitação nº  026/2021 

c) Modalidade: Pregão Eletrônico 
d) Data de Adjudicação  14/10/2021 
e) Data Homologação 10/11/2021 
f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tintas e 

materiais para pintura em geral, para o 
atendimento das diversas Secretarias e 
Departamentos Municipais, pelo prazo de 12 (doze) 
meses 

PROPONENTE CNPJ ITENS VALOR TOTAL 
(R$) 

TRIUNFO TINTAS LTDA 04.194.596/0001-69 47, 71, 79, 81, 84 R$ 17.220,00 
VIA RN TINTAS INDUSTRIA E 
COMERCIO EIRELI 

05.197.303/0001-60 14, 35, 94, 95 R$ 21.610,30 

CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, 
ACESSORIOS E LUBRIFICAN 

09.017.325/0001-51 75 R$ 1.951,80 

ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE 
DE TINTAS LTDA 

12.716.325/0001-54 92, 93 R$ 4.745,50 

INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 
DLUGOSS LTDA ME 

13.802.377/0001-06 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 56, 
58, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 70, 77, 80, 
83, 85, 86, 88, 90, 
91 

R$ 45.454,65 

E. OLIVEIRA DE LIMA DE BRITO – 
TINTAS 

29.804.037/0001-54 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 38, 39, 40 

R$ 34.915,40 

DAYANNE GOMES DOS SANTOS 
BATISTA 07529824600 

36.604.068/0001-27 36, 37, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 82, 89 

R$ 32.428,00 

JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS 
E FERRAMENTAS LTDA 

39.603.357/0001-08 18, 27, 48, 57, 69, 
72, 73, 74 

R$ 12.723,80 

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA 42.883.960/0001-97 55, 59, 68, 87 R$ 1.136,15 
CALCIFER COMERCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 

76.192.335/0001-10 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 60, 61, 76, 78 

R$ 6.342,50 

Total: RR$ 178.528,10 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
dez centavos) 

 
 
         

Clevelândia-PR, 10 de novembro de 2021. 
 

 

Rafaela Martins Losi 
Prefeita Municipal 

 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N° 286/2021 
Nomeia IVETE APARECIDA GOLLUB INOCENCIO para 
exercer o cargo do DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS E 
AUXÍLIOS SOCIAIS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 

RAFAELA MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei 

Orgânica Municipal, 

DECRETA:  

Art. 1° - Fica nomeada a Senhora IVETE APARECIDA 

GOLLUB INOCENCIO, portadora do RG nº 3.714.862-8 SSP/PR, CPF nº026.119.869-67, para exercer 

as funções do cargo do DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS SOCIAIS, instituído pela 

Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 2.567/2016. 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando o Decreto n°259/2021 e as demais em contrario. 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 

CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.  

 
RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N° 287/2021 
 
Nomeia ALEX FERNANDO DA SILVA para exercer o cargo 
do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 

RAFAELA MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei 

Orgânica Municipal, 

DECRETA:  

Art. 1° - Fica nomeado o Senhor ALEX FERNANDO DA 

SILVA, portador do RG nº 9.115.161-8 SSP/PR, CPF nº 060.112.579-, para exercer as funções do cargo 

do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, instituído pela Lei Municipal nº 

1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 2.567/2016. 

 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando o Decreto n° 258/2021. 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 

CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.  

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021. 
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 955/2021. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 26 de NOVEMBRO de 2021. 
Abertura da Sessão: 14h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 57/2021, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM – Processo n.º 955/2021, objetivando a implantação de 
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual contratação de serviços de 
funeral e aquisição de urnas, para fins de disponibilização a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, as quais são atendidas pelo 
Departamento Municipal de Assistência Social, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, que será regido 
pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto 
Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 
41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, 
aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – 
MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão obedecer às 
especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a 
proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos 
conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame no site 
www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será 
realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se 
no dia 26/11/2021 às 14h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2021 
completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de 
Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-
000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda 
a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: 
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município 
ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão 
Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 
10 de novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
Portaria N° 284/2021 
DATA: 11/11/2021 
SÚMULA: “Nomeia comissão para abertura de sindicância para apurar denúncias referente suposta 
irregularidade na utilização indevida de veículo do Departamento de Saúde”. 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/ edição do dia 11/112021, respectivamente, conforme Lei 
Autorizativa nº 40/2017 e Decreto Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Edital de Convocação 
 
 
 
                    O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Pato Branco e Região Sudoeste do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca os senhores associados da categoria dos trabalhadores metalúrgicos em geral, para 
participarem da Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 27/11/2021, em primeira convocação as 
15:30 horas, em segunda convocação as 16:30 horas na sede do sindicato, sito á Rua: Fiorelo Zandoná, 
997 bairro Cristo Rei, na cidade de Pato Branco. 

 A fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 
A) Apreciação da Proposta Ordinária e do plano Anual de Ação Sindical para o ano de 

2022. 
B) Apresentação de Balanços e Prestação de Contas, referente 11/2020 a 11/2021. 

             Não havendo na hora acima, número legal de presente para a instalação dos trabalhos em 
primeira convocação, a assembleia será realizada em segunda convocação as 16:30 horas. 
 
 
 
 

Pato Branco 12/11/2021. 
 

 
 
 

       
ARI MARTINS DA SILVA PINTO 

PRESIDENTE 
 
  

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
5/2021. PROCESSO Nº 976/2021. O Município de Mariópolis, através 
do Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 32/2021 de 11 de 
Janeiro de 2021, torna público aos interessados, que até o dia  20 de 
DEZEMBRO de 2021, às 09h00 (NOVE) horas, estará recebendo o 
envelope nº 1 contendo o Plano de Trabalho e envelope nº 2 contendo 
os Documentos de Habilitação para credenciamento ao Edital de 
Chamamento Público nº 5/2021, que tem por objeto selecionar 
Organização de Sociedade Civil, para fins de realização de atividades 
em benefício dos animais maltratados e abandonados nas ruas da 
cidade, incluindo a contratação de médico veterinário, compra de 
rações, campanhas de conscientização e confecção de material de 
divulgação, destinando-se a uma quantidade de até 150 (cento e 
cinquenta) animais, de acordo com o Memorial Descritivo constante no 
ANEXO I, que faz parte do edital. A licitação será regida pela Lei nº 
8.666/93, suas posteriores alterações e demais legislação pertinente. O 
inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos 
interessados para ser examinado, a partir desta data, junto à Comissão 
Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no 
horário de expediente, na Rua Seis, n° 1030, em Mariópolis-PR, no 
Portal Transparência do Município ou pelo site 
www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações. Informações adicionais, 
dúvidas e esclarecimentos deverão ser dirigidos a Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima mencionado – telefone 
(046) 3226-8100 ou no e-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. 
Mariópolis, 11 de Novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - 
Prefeito Municipal. 

 
 

 
 

 

 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  

EDITAL ASSUNTO 
Edital 010 de 
09/11/2021 

Exclui candidato da relação de aprovados  no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº. 004/2021. 

Edital 011 de 
09/11/2021  

Convocação de candidato(a) habilitado(a) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº. 004/2021. 

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada 
pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.  
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – 
5º BIMESTRE 2021 (SETEMBRO E OUTUBRO) DO MUNICIPIO DE CORONEL 
VIVIDA – PR - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 2759/2017 e alterações constante na Lei Municipal nº 2.852/2018.Coronel 
Vivida, 11 de novembro de 2021. Marilde L. Manica -  Pres. do CMDCA. 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2021 

DATA: 22/10/21                              ABERTURA: 09/11/21          HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE PINTURAS EM PAREDES DE ALVENARIA COM PREPARAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
conforme discriminado no objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2021 
DATA: 22/10/21                            ABERTURA: 09/11/21                      HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE PINTURAS EM PAREDES DE ALVENARIA COM PREPARAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
conforme discriminado no objeto do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
CONTRATO n° 91/2021 – Pregão Presencial nº 71/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. 
Contratada: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 07.005.073/0001-15. Objeto: 
contratação de empresa para serviço de instalação e manutenção da decoração natalina. Valor total: R$ 
45.500,00. Prazo de vigência: 06 meses. Coronel Vivida, 09 de novembro de 2021. Anderson Manique 
Barreto, Prefeito. 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
CONTRATO n° 89/2021 – Pregão Eletrônico nº 68/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida 
juntamente com Fundo Municipal de Saúde. Contratada: SOTOPIETRA – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 
CNPJ nº 42.185.998/0001-96. Objeto: contratação de empresa para realização de atendimento médico 
especializado em pediatria, no Centro Municipal de Saúde Dra. Caldisse De Carli. Valor total: R$ 202.800,00. 
Prazo de vigência: 12 meses, de 09.11.2021 a 08.11.2022. Coronel Vivida, 05 de novembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto, Prefeito. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PE 041/2021 
 

A Comissão Especial de Licitação do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS, no exercício das 
atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 161 de 08/09/2020, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/11/2021, às 09:00 horas, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de 
Licitação - PE nº 041/2021 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 
A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço: www.conims.com.br, na aba Licitações a partir 
das 08:00 da manhã do dia 12/10/2021. 
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de 
serviços de telefonia móvel (SMP – serviço móvel pessoal), com tecnologia 4G e sistema digital pós pago; 
mediante o fornecimento de acessos móveis (linhas) com direito a portabilidade, disponibilizando o serviço 
de ligações locais e nacionais ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora; além de serviços de 
SMS e acesso à internet ilimitados, com 20gb de franquia; conforme condições constantes em edital e 
seus anexos. 

Pato Branco/PR, 11 de novembro de 2021. 
 

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA 
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
 

 

       Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Dois Vizinhos e Região 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  A presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 

ALIMENTAÇÃO DE DOIS VIZINHOS E REGIÃO - SINTRIAL, no uso de suas atribuições estatutárias, 

convoca todos os trabalhadores do Grupo Vibra Agroindustrial S/A – Unidade de Itapejara do Oeste, 

localizada na Rod Pr 493 S/N e Unidade de Pato Branco localizada na Km: 03 – da   Rod Pr 493, bem como 

os trabalhadores  na unidade de Coronel Vivida, localizada Rod Br 158 S/N, Km 490, unidade da GRANJA 

DE GUARAPUAVA, CNPJ: 93.586.303/0021-62 a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, 

prevista estatutariamente, a realizar-se no dia 17 de Novembro de 2021, Para as Unidades de Itapejara, 

Coronel Vivida e Granja de Guarapuava, A Assembleia será na sub-sede do Sindicato dos Trabalhadores 

Rural de Itapejara do Oeste, Rua: Fernando Ferrari nº 1725, Centro, próximo à Radio Integração. Em dois 

horários, 1ª às 10:00 horas com a presença de pelo menos 50% dos trabalhadores e não havendo quórum 

meia hora mais tarde, com qualquer número de presentes e a 2ª, às 14:30 em primeira chamada com 

quórum de 50%, e meia hora mais tarde, com qualquer número de presentes. Para a unidade de Pato 

Branco, assembleia será realizada na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco, 

Rua: Dr. Silvio Vidal, 235 Centro-  Cep: 85.505-010   – Pato Branco – PR, em dois horários sendo a primeira 

às 10:00 horas em primeira convocação, com 50% dos trabalhadores e meia hora mais tarde, com qualquer 

número e, às15h00min primeira chamada e meia hora mais tarde com qualquer número de presentes, caso 

não tenha atingido quórum. 

           CONVOCAÇÃO COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 

a) Aprovação ou Rejeição da proposta para Acordo Coletivo de Trabalho das cláusulas econômicas 

e demais 2021/2022; 

b) Discussão e aprovação desconto Contribuição Assistencial; 

c) Em caso de rejeição da proposta, quais os caminhos a serem seguidos; 

d) Tirar indicativo de greve; 

e) Assuntos Gerais. 

 

Dois Vizinhos, 11 de Novembro de 2021. 

 
       Marilene Martins Moreira - Presidente 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 0285/2021 

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro do 
exercício anterior e Anulação no Orçamento de 2021 do Município de 
Clevelândia, Estado do Paraná, no valor de R$ 149.190,65 (Cento e quarenta e 
nove mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos). 

 
A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.738 de 25 de novembro de 2.020.  
 

D E C R E T A 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao 
Orçamento Geral do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano 2021, destinado ao suporte 
das despesas a ser realizada com recursos oriundos de Saldos Financeiros não comprometidos do 
Exercício Anterior e Anulação no valor de R$ 149.190,65 (Cento e quarenta e nove mil cento e noventa reais e 
sessenta e cinco centavos), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias: 
 
03 – Secretaria Municipal de Administração 
03.01 – Administração S.M.A.G. 
28843000.0.002000 – Parcelamento da Divida com o INSS 
4.6.90.71 – Principal da Divida Contratual Resgatado................................................................... 16.000,00 
07 – Secretaria Municipal Educação Cultura e Esporte 
07.01 – Administração S.M.E.C.E. 
123610020.2.019000 – Manutenção do Ensino Fundamental – Receita educação 5 e 25%  
3.3.90.93.00 – 850 – Indenizações e Restituições........................................................................ 133.190,65 
Total......................................................................................................................... ...................   149.190,65 
 
 Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão 
utilizados recursos de superávit do exercício anteriores não comprometidos e anulação:  
Superávit 
3– 850 – Ministério do Esporte –Modernização Ginásio de Esp. Antônio Mariano Zardo...........................  133.190.65 
Anulação 
03 – Secretaria Municipal de Administração 
03.01 – Administração S.M.A.G. 
28843000.0.002000 – Parcelamento da Divida com o INSS 
3.2.90.21 – Juros Sobre a Divida por Contrato............................................................................... 16.000,00 
Total......................................................................................................................... ...................   149.190,65 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.   

 
Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, 10 de novembro de 2021. 

 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA MUNICIPAL 
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DIÁRIO DO SUDOESTE
12 de novembro de 2021 Publicações legais

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº. 104/2021 

(Vinculado a Inexigibilidade nº. 024/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Darci Rodrigues de Camargo 
OBJETO: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de 
cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais 
e urbanas. 
VALOR: R$ 22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2021 

(Vinculado ao Pregão Presencial nº 079/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: Odonto Tec Ltda 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção e reposição de peças de equipamentos odontológicos, 
médicos e hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR TOTAL: R$ 62.550,00 (sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta 
reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 09 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 085/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: Empremac Artefatos de Cimento Ltda 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de tubos de concreto para atender as necessidades da 
secretaria solicitante, conforme necessidades da Secretaria de Obras, Viação e 
Urbanismo. 
VALOR TOTAL: R$ 56.222,50 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois 
reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 09 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 092/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: JV Comércio de Materiais Elétricos e Decorações Ltda 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais elétricos diversos destinado a decoração 
natalina do Município de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 4.182,00 (quatro mil cento e oitenta e dois reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 08 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

ERRATA 
 
No Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico nº 092/2021, publicado no 
Jornal Diário do Sudoeste, Edição nº 8010 do dia 06 e 07 de novembro de 2021, 
far-se-á a seguinte correção: 
ONDE SE LÊ: 
Em primeiro lugar nos itens 01, 12, 13 e 14 a empresa JV Comércio de 
Materiais Elétricos e Decorações Ltda, no valor total de R$ 104,15 (cento e 
quatro reais e quinze centavos); 
LEIA-SE: 
Em primeiro lugar nos itens 01, 12, 13 e 14 a empresa JV Comércio de 
Materiais Elétricos e Decorações Ltda, no valor total de R$ 4.182,00 (quatro 
mil cento e oitenta e dois reais); 

Renascença, 11 de novembro de 2021. 

 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 092/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: MG Light Comércio e Serviços Eireli 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais elétricos diversos destinado a decoração 
natalina do Município de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 39.745,00 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e cinco 
reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 08 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº. 105/2021 

(Vinculado a Inexigibilidade nº. 025/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Neili Maria Boelter 
OBJETO: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de 
cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais 
e urbanas. 
VALOR: R$ 22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CNPJ 14.896.759/0001-09 
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1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 
2021 

 
Pelo instrumento contratual, de um lado, os Municípios de AMPÉRE, BARRACÃO, BELA VISTA DA CAROBA, BOA 
ESPERANÇA DO IGUAÇU, BOM JESUS DO SUL, BOM SUCESSO DO SUL, CAPANEMA, CHOPINZINHO, CLEVELÂNDIA, 
CORONEL DOMINGOS SOARES, CORONEL VIVIDA, CRUZEIRO DO IGUAÇU, DOIS VIZINHOS, ENÉAS MARQUES, 
FRANCISCO BELTRTÃO, FLOR DA SERRA DO SUL, HONÓRIO SERPA, ITAPEJARA D´OESTE, MANFRINÓPOLIS, 
MAGUEINRINHA, MARIÓPOLIS, MARMELEIRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PALMAS, 
PATO BRANCO, PÉROLA D´OESTE, PINHAL DE SÃO BENTO, PLANALTO, PRANCHITA, REALEZA, RENASCENÇA, 
SALGADO FILHO, SALTO DO LONTRA, SANTA ISABEL DO OESTE, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, SÃO JOÃO, SÃO 
JORGE DO OESTE, SAUDADE DO IGUAÇU, SULINA, VERÊ e VITORINO, representados pelos Prefeitos Municipais que ao final 
subscrevem, amparados em suas Leis Municipais que ratificam o Protocolo de Intenções firmado entre os mesmos, bem como na 
Portaria 148, de 04 de fevereiro de 2013, do Ministério da Saúde, e com base na Lei nº 11.107/2005 e no Decreto nº 6.017/2007, 
doravante denominados CONTRATANTES, e, de outro lado o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do 
Paraná - CIRUSPAR, neste ato representado pelo Sr. Disnei Luquini, Presidente do Consórcio Público, doravante denominado 
CONTRATADO, ajustam, conforme o decidido em Assembleia realizada em 08/11/2021, às 09h30, na sede da AMSOP, a 
alteração do contrato de rateio de 2021 do CIRUSPAR, especificamente na cláusula primeira em seu parágrafo primeiro, cláusula 
quarta quanto à atualização populacional e inclusão do parágrafo único, cláusula quinta parágrafo único que fazem nos seguintes 
termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Estabelecer rateio do valor per capita para o custeio mensal do Consórcio de forma que a participação mensal de cada município 
será composta por parte fixa igualitária a todos os municípios no valor de R$0,85 per capita, mais uma parte de R$ 271,00 
multiplicados pela média mensal de acordo com a residência dos pacientes, informação registrada nas ocorrências com envio de 
equipes e a identificação da residência do paciente atendido, usado como parâmetro o período de novembro de 2018 a abril de 
2019 para estabelecer a média mensal, sendo para o município de Itapejara do Oeste a média mensal de dezembro de 2019 a 
julho de 2020, conforme aprovado em Assembleia em 18/12/2020, bem como estabelecer a forma de repasse, os direitos e 
deveres para cada parte, tudo em observância ao disposto na Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
O Orçamento Geral do Consórcio Intermunicipal da Rede Urgências Sudoeste do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 
estima a receita e fixa a despesa em R$ 31.089.934,08 (trinta e um milhões, oitenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e 
oito centavos). 
A receita será realizada mediante a arrecadação de contribuições dos Municípios filiados e repasses da União e Estado, aplicações 
financeiras, recursos de multas e juros e outras receitas diversas, na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte 
desdobramento:  
 

RECEITAS CORRENTES 
Receita Tributária  R$ 3.720.000,00  
Receita Patrimonial   R$ 369.934,08  
Transferências Correntes      R$ 27.000.000,00  
Transferências de Capital    R$ 0,00  
TOTAL DA RECEITA   R$ 31.089.934,08  

 
O valor ora definido destina-se a cobrir despesas definidas no orçamento de cada Município CONTRATADO para o ano de 2021, 
consistentes: gasto com pessoal em geral, diárias locomoções, telefone e serviços de comunicação em geral, luz, água, material 
administrativo/ limpeza/ consumo, contratos de prestadores de serviços, enfim, todas as despesas para a manutenção do 
CONTRATADO, Com exceção as despesas pertinentes a cada base descentralizadas, de responsabilidade de cada município 
sede, relativas a consumo de água, energia, manutenção estrutural. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
O rateio consiste na contribuição calculada com base no valor definido na cláusula primeira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO REPASSE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATANTES 
As despesas aqui previstas serão pagas mensalmente mediante os respectivos recursos financeiros previstos na lei orçamentária 
de cada CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
DAS RESPONSABILIDADES  
I – Compete ao Consórcio: 
a) Organizar o orçamento e escrita contábil nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964; 
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b) Encaminhar mensalmente o relatório dos gastos efetuados e a discriminação dos serviços prestados individualmente a cada 
CONTRATANTE, de forma que possam ser contabilizados nas contas dos entes consorciados, consoante estabelece a Lei 
Complementar (LRF) nº 101/2000; 
c) Emitir boleto bancário encaminhando-o ao ente CONTRATANTE, até o dia 30 (trinta) de cada mês ou no primeiro dia útil 
seguinte, sempre que os recursos per capita repassados do Fundo de Participação dos Municípios forem insuficientes; 
d) Aplicar os recursos oriundos do Contrato de Rateio. Fica vedada a aplicação de referidos recursos cuja execução orçamentária 
se faça modalidade de aplicação indefinida, considerando-se aqui como despesa genérica. 
e) Zelar pelos bens patrimoniais próprios e pelos colocados à disposição da CONTRATADA. 
 
II – Compete aos Municípios CONTRATANTES: 

a) Consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas 
assumidas por meio deste instrumento; 

b) Emitir documento que autorize o repasse direto dos valores do Fundo de Participação dos Municípios ao Consórcio; 
c) Pagar os valores mensais excedentes, mediante boleto bancário. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
O repasse de recursos financeiros mensais previstos pelos Municípios CONTRATANTES está distribuído conforme tabela abaixo: 
O valor per capita para o custeio mensal será composto por parte fixa igualitária a todos os municípios no valor de R$0,85 per 
capita de acordo com a estimativa populacional 2020, mais uma parte de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) multiplicados 
pela média mensal de atendimentos de acordo com a residência dos pacientes, informação registrada nas ocorrências com envio 
de equipes e identificação da residência do paciente atendido, usado como parâmetro o período de novembro de 2018 a abril de 
2019 para estabelecer a média mensal de atendimentos, sendo para o município de Itapejara do Oeste a média mensal de 
dezembro de 2019 a julho de 2020, conforme aprovado em Assembleia em 18/12/2020, para repasses a partir da competência 
01/2021. As parcelas de custeio devem ser pagas, até o dia 10 de cada mês, mediante quitação dos boletos entregues pelo 
CIRUSPAR. 
O inadimplemento neste prazo incidirá no pagamento de cláusula penal de 2% do valor do boleto, acrescido de juros de 1% ao 
mês, conforme deliberado em reunião do Conselho Deliberativo realizada em 28 de junho de 2013.  
 

Municípios POPULAÇÃO 
2021 Parte fixa R$ 0,85 Média 

atual 
Parte por média  
de atendimentos Valor parcela mensal Per capita 

Ampére 19.466 R$         16.546,10 11 R$             2.935,83 R$          19.481,93 R$          1,00 
Barracão 10.347 R$           8.794,95 4 R$             1.084,00 R$            9.878,95 R$          0,95 
Bela Vista do Caroba 3.404 R$           2.893,40 1 R$                 180,67 R$            3.074,07 R$          0,90 
Boa Esperança do Iguaçu 2.437 R$           2.071,45 2 R$                 451,67 R$            2.523,12 R$          1,04 
Bom Jesus do Sul 3.472 R$           2.951,20 1 R$                 180,67 R$            3.131,87 R$          0,90 
Bom Sucesso do Sul 3.244 R$           2.757,40 1 R$                 225,83 R$            2.983,23 R$          0,92 
Capanema 19.172 R$         16.296,20 6 R$             1.716,33 R$          18.012,53 R$          0,94 
Chopinzinho 19.083 R$         16.220,55 76 R$           20.550,83 R$          36.771,38 R$          1,93 
Clevelândia 16.344 R$         13.892,40 65 R$           17.524,67 R$          31.417,07 R$          1,92 
Coronel Domingos Soares 7.538 R$           6.407,30 1 R$                 361,33 R$            6.768,63 R$          0,90 
Coronel Vivida 20.430 R$         17.365,50 58 R$           15.808,33 R$          33.173,83 R$          1,62 
Cruzeiro do Iguaçu 4.229 R$           3.594,65 2 R$                 496,83 R$            4.091,48 R$          0,97 
Dois Vizinhos 41.424 R$         35.210,40 112 R$           30.216,50 R$          65.426,90 R$          1,58 
Enéas Marques 5.906 R$           5.020,10 3 R$                 858,17 R$            5.878,27 R$          1,00 
Flor da Serra do Sul 4.583 R$           3.895,55 3 R$                 903,33 R$            4.798,88 R$          1,05 
Francisco Beltrão 93.308 R$         79.311,80 267 R$           72.447,33 R$       151.759,13 R$          1,63 
Honório Serpa 5.030 R$           4.275,50 2 R$                 587,17 R$            4.862,67 R$          0,97 
Itapejara do Oeste 12.220 R$         10.387,00 29 R$             7.831,90 R$          18.218,90 R$          1,49 
Manfrinópolis 2.442 R$           2.075,70 2 R$                 406,50 R$            2.482,20 R$          1,02 
Mangueirinha 16.572 R$         14.086,20 50 R$           13.414,50 R$          27.500,70 R$          1,66 
Mariópolis 6.655 R$           5.656,75 3 R$                 813,00 R$            6.469,75 R$          0,97 
Marmeleiro 14.407 R$         12.245,95 20 R$             5.420,00 R$          17.665,95 R$          1,23 
Nova Esperança do Sud. 5.014 R$           4.261,90 2 R$                 587,17 R$            4.849,07 R$          0,97 
Nova Prata do Iguaçu 10.540 R$           8.959,00 5 R$             1.400,17 R$          10.359,17 R$          0,98 
Palmas 52.503 R$         44.627,55 168 R$           45.528,00 R$          90.155,55 R$          1,72 
Pato Branco 84.779 R$         72.062,15 336 R$           90.920,50 R$       162.982,65 R$          1,92 
Pérola do Oeste 6.232 R$           5.297,20 3 R$                 858,17 R$            6.155,37 R$          0,99 
Pinhal de São Bento 2.742 R$           2.330,70 1 R$                 361,33 R$            2.692,03 R$          0,98 
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Planalto 13.385 R$         11.377,25 5 R$             1.400,17 R$          12.777,42 R$          0,95 
Pranchita 5.035 R$           4.279,75 8 R$             2.213,17 R$            6.492,92 R$          1,29 
Realeza 16.976 R$         14.429,60 38 R$           10.162,50 R$          24.592,10 R$          1,45 
Renascença 6.772 R$           5.756,20 6 R$             1.671,17 R$            7.427,37 R$          1,10 
Salgado Filho 3.389 R$           2.880,65 2 R$                 496,83 R$            3.377,48 R$          1,00 
Salto do Lontra 14.957 R$         12.713,45 6 R$             1.535,67 R$          14.249,12 R$          0,95 
Santa Izabel do Oeste 14.924 R$         12.685,40 19 R$             5.103,83 R$          17.789,23 R$          1,19 
Santo Antônio do Sud. 20.354 R$         17.300,90 52 R$           14.046,83 R$          31.347,73 R$          1,54 
São João 10.122 R$           8.603,70 5 R$             1.400,17 R$          10.003,87 R$          0,99 
São Jorge do Oeste 9.005 R$           7.654,25 4 R$             1.129,17 R$            8.783,42 R$          0,98 
Saudade do Iguaçu 5.578 R$           4.741,30 3 R$                 677,50 R$            5.418,80 R$          0,97 
Sulina 2.880 R$           2.448,00 2 R$                 451,67 R$            2.899,67 R$          1,01 
Verê 7.094 R$           6.029,90 3 R$                 767,83 R$            6.797,73 R$          0,96 
Vitorino 6.879 R$           5.847,15 3 R$                 903,33 R$            6.750,48 R$          0,98 
Outros / Não Informado   230    
Total 630.873 R$  536.242,05 1906 R$   376.030,57 R$  912.272,62 R$      1,45 

 
Parágrafo Único: devido a defasagem da receita/despesa principalmente pelo impacto dos 18 meses de enfrentamento à 
pandemia, aplica-se a atualização populacional de acordo com a estimativa do IBGE 2021 das competências outubro, novembro e 
dezembro de 2021 e um repasse extra equivalente ao valor mensal de cada município, com vencimento em 20/11/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Considerando que o Ministério da Saúde qualificou as unidades móveis e a Central de Regulação, através 
da Portaria 1527/2013 do Ministério da Saúde, a receber os recursos da União para o custeio e que, em decorrência disso, recebe 
também repasses do Estado do Paraná, através da resolução 201/2013 da SESA, bem como que a referida portaria determina que 
os repasses sejam feitos aos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Dois 
Vizinhos, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Palmas, Pato Branco, Realeza e Santo Antônio do Sudoeste (Municípios que 
atualmente tem base), e considerando também o que dispõe o art. 8º da Lei 11.107/2005, os Municípios referidos nesta Cláusula 
comprometem-se a efetuar os repasses ao CIRUSPAR dos valores que recebem da União (por força da referida portaria) e do 
Estado, por força da resolução 201/2013 da SESA, tão logo sejam recebidos, ou seja, no prazo máximo de 5 dias a contar do 
recebimento, sob pena de serem constituídos em mora, mantidas as demais obrigações estipuladas neste contrato.  
 
Parágrafo Único: Os Municípios de Ampére e Planalto (Assembleia Geral 19/03/2021), repassarão ao CIRUSPAR, além da 
participação no rateio mensal, o valor mensal de R$ 21.919,00 para custeio parcial da nova Base Descentralizada, instalada nos 
referidos munícipios até que o Ministério da Saúde publique a habilitação e/ou qualificação pelo Ministério da Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
DA VIGÊNCIA: 
A vigência desta alteração é de 3 (três) meses, iniciando-se em outubro de 2021 a dezembro de 2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
Este contrato poderá ser alterado mediante a deliberação de 2/3 (dois terços) do potencial de votos do Consórcio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Este instrumento foi aprovado em Assembleia Geral dos Prefeitos, realizada em 08 de outubro de 2021. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco-PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA:  
Considerando a imunidade tributária, a retenção de imposto de renda na fonte, operada pelo CONTRATADO, relativamente às 
folhas de pagamentos dos seus funcionários e prestadores de serviços, ficará apropriada como receita tributária deste, sendo que 
os CONTRATANTES autorizam o referido nesta cláusula.  
 
E por estarem de acordo, os Municípios Consorciados firmam o presente Contrato de Rateio. 
 
                    Pato Branco, 08 de outubro de 2021. 

Disnei Luquini 
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR) 

 
MUNICÍPIO PREFEITO 

Ampére Disnei Luquini 
Barracão Jorge Santin 
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Bela Vista da Caroba Gelson Maffi 
Boa Esperança do Iguaçu Givanildo Trumi 

Bom Jesus do Sul Hélio Surdi 
Bom Sucesso do Sul Nilson Antônio Ferversani 

Capanema Américo Bellé 
Chopinzinho Edson Cenci 
Clevelândia Rafaela Losi 

Coronel Domingos Soares Jandir Bandeira 
Coronel Vivida Ânderson Manique Barreto 

Cruzeiro do Iguaçu Leonir Gelhen 
Dois Vizinhos Luis Carlos Turatto 

Enéas Marques Edson Lupatini 
Flor da Serra do Sul Valmo Felipe Júnior 

Francisco Beltrão Cleber Fontana 
Honório Serpa Luciano Dias 

Itapejara do Oeste Vilmar Schmoller 
Manfrinópolis Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira 
Mangueirinha Elídio Zimerman de Moraes 

Mariópolis Mário Paulek 
Marmeleiro Paulo Jair Pilati 

Nova Esperança do Sud. Jaime Stang 
Nova Prata do Iguaçu Ari Gallert 

Palmas Kosmos Panayotis Nicolaou 
Pato Branco Robson Cantu 

Pérola do Oeste Edson Luiz Bagetti 
Pinhal de São Bento Paulo Falcade de Oliveira 

Planalto Luíz Carlos Boni 
Pranchita Eloir Nelson Lange 
Realeza Paulo Cezar Casaril 

Renascença Idalir Joçao Zanella 
Salgado Filho Valmor Duarte 

Salto do Lontra Fernando Cadore 
Santa Izabel do Oeste Jean Pierr Catto 

Santo Antonio do Sudoeste Ricardo Ortiña 
São João Clóvis Cucolotto 

São Jorge do Oeste Leila Rocha 
Saudade do Iguaçu Darlei Trento 

Sulina Paulo Horn 
Verê Ademilson Rosin 

Vitorino Maciano Vottri 
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Planalto 13.385 R$         11.377,25 5 R$             1.400,17 R$          12.777,42 R$          0,95 
Pranchita 5.035 R$           4.279,75 8 R$             2.213,17 R$            6.492,92 R$          1,29 
Realeza 16.976 R$         14.429,60 38 R$           10.162,50 R$          24.592,10 R$          1,45 
Renascença 6.772 R$           5.756,20 6 R$             1.671,17 R$            7.427,37 R$          1,10 
Salgado Filho 3.389 R$           2.880,65 2 R$                 496,83 R$            3.377,48 R$          1,00 
Salto do Lontra 14.957 R$         12.713,45 6 R$             1.535,67 R$          14.249,12 R$          0,95 
Santa Izabel do Oeste 14.924 R$         12.685,40 19 R$             5.103,83 R$          17.789,23 R$          1,19 
Santo Antônio do Sud. 20.354 R$         17.300,90 52 R$           14.046,83 R$          31.347,73 R$          1,54 
São João 10.122 R$           8.603,70 5 R$             1.400,17 R$          10.003,87 R$          0,99 
São Jorge do Oeste 9.005 R$           7.654,25 4 R$             1.129,17 R$            8.783,42 R$          0,98 
Saudade do Iguaçu 5.578 R$           4.741,30 3 R$                 677,50 R$            5.418,80 R$          0,97 
Sulina 2.880 R$           2.448,00 2 R$                 451,67 R$            2.899,67 R$          1,01 
Verê 7.094 R$           6.029,90 3 R$                 767,83 R$            6.797,73 R$          0,96 
Vitorino 6.879 R$           5.847,15 3 R$                 903,33 R$            6.750,48 R$          0,98 
Outros / Não Informado   230    
Total 630.873 R$  536.242,05 1906 R$   376.030,57 R$  912.272,62 R$      1,45 

 
Parágrafo Único: devido a defasagem da receita/despesa principalmente pelo impacto dos 18 meses de enfrentamento à 
pandemia, aplica-se a atualização populacional de acordo com a estimativa do IBGE 2021 das competências outubro, novembro e 
dezembro de 2021 e um repasse extra equivalente ao valor mensal de cada município, com vencimento em 20/11/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Considerando que o Ministério da Saúde qualificou as unidades móveis e a Central de Regulação, através 
da Portaria 1527/2013 do Ministério da Saúde, a receber os recursos da União para o custeio e que, em decorrência disso, recebe 
também repasses do Estado do Paraná, através da resolução 201/2013 da SESA, bem como que a referida portaria determina que 
os repasses sejam feitos aos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Dois 
Vizinhos, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Palmas, Pato Branco, Realeza e Santo Antônio do Sudoeste (Municípios que 
atualmente tem base), e considerando também o que dispõe o art. 8º da Lei 11.107/2005, os Municípios referidos nesta Cláusula 
comprometem-se a efetuar os repasses ao CIRUSPAR dos valores que recebem da União (por força da referida portaria) e do 
Estado, por força da resolução 201/2013 da SESA, tão logo sejam recebidos, ou seja, no prazo máximo de 5 dias a contar do 
recebimento, sob pena de serem constituídos em mora, mantidas as demais obrigações estipuladas neste contrato.  
 
Parágrafo Único: Os Municípios de Ampére e Planalto (Assembleia Geral 19/03/2021), repassarão ao CIRUSPAR, além da 
participação no rateio mensal, o valor mensal de R$ 21.919,00 para custeio parcial da nova Base Descentralizada, instalada nos 
referidos munícipios até que o Ministério da Saúde publique a habilitação e/ou qualificação pelo Ministério da Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
DA VIGÊNCIA: 
A vigência desta alteração é de 3 (três) meses, iniciando-se em outubro de 2021 a dezembro de 2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
Este contrato poderá ser alterado mediante a deliberação de 2/3 (dois terços) do potencial de votos do Consórcio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Este instrumento foi aprovado em Assembleia Geral dos Prefeitos, realizada em 08 de outubro de 2021. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco-PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA:  
Considerando a imunidade tributária, a retenção de imposto de renda na fonte, operada pelo CONTRATADO, relativamente às 
folhas de pagamentos dos seus funcionários e prestadores de serviços, ficará apropriada como receita tributária deste, sendo que 
os CONTRATANTES autorizam o referido nesta cláusula.  
 
E por estarem de acordo, os Municípios Consorciados firmam o presente Contrato de Rateio. 
 
                    Pato Branco, 08 de outubro de 2021. 

Disnei Luquini 
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR) 

 
MUNICÍPIO PREFEITO 

Ampére Disnei Luquini 
Barracão Jorge Santin 
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HOMOLOGAÇÃO 
 O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de 

Moraes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista 
do Termo de Adjudicação exarado pela Pregoeira, resolve 
HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 012/2021 - PMM, que tem 
por objeto:  Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos serviços de mecânica, torno e solda com fornecimento 
de peças em geral para a frota de veículos leves e pesados desta 
municipalidade, as empresas proponentes vencedoras: A.DAMER 
DE OLIVEIRA MECANICA, foi vencedora dos itens 21 e 22 com o 
percentual de 49,5% (quarenta e nove virgula cinco cento) de 
desconto, AG DIESEL  MECANICA EIRELI, foi vencedora dos itens 
11 e 12 com um percentual de 43% (quarenta e três por cento) de 
desconto, SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI, 
foi vencedora dos itens 23 e 24, com um percentual de 55% 
(cinquenta e cinco por cento) de desconto, ZOLET – AUTO 
MECANICA LTDA ME, foi vencedora dos itens 05 e 06 , com um 
percentual de 43,5% (quarenta e três virgula cinco por cento) de 
desconto, itens 03, 04, 07 e 08 com um percentual de 43% 
(quarenta e três por cento) de desconto, J.D.LINHARES 
RODRIGUES - TORNEARIA, foi vencedora dos itens 35 e 36 com o 
percentual de 38,5% (trinta e oito virgula cinco por cento) de 
desconto, TECNOCAR SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA, foi 
vencedora dos itens 01 e 02, com um percentual de 44% (quarena 
e quatro por cento) de desconto, itens 09 e 10 com um percentual 
de 43,5% (quarenta e três virgula cinco por cento) de desconto, 
itens 13 e 14 com um percentual de 44,5% (quarenta e quatro 
virgula cinco por cento) de desconto, itens 15 e 16 com um 
percentual de 42% (quarenta e dois cento) de desconto, 
LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA, 
foi vencedora dos itens 17 e 18, com um percentual de 56,5% (cinq
 uenta e seis virgula cinco por cento) de desconto, itens 
19 e 20 com um percentual de 55,5% (cinquenta e cinco virgula 
cinco por cento) de desconto, itens 25 e 26 com um percentual de 
72,5% (setenta e dois virgula cinco por cento) de desconto, itens 27 
e 28 com um percentual de 75,5% (setenta e cinco virgula cinco por 
cento) de desconto, itens 31 e 32 com um percentual de 71% 
(setenta e um por cento) de desconto, ALESSANDRA MILKIEWICZ 
& CIA LTDA, foi vencedora dos itens 29 e 30, com um percentual 
de 76 (setenta e seis por cento) de desconto, itens 33 e 34 com um 
percentual de 61% (sessenta e um por cento) de desconto, itens 37 
e 38 com um percentual de 49% (quarenta e nove por cento) de 
desconto, itens 39 e 40 com um percentual de 73% (setenta e três 
por cento) de desconto. 

 
Mangueirinha, 11 de Novembro de 2021 

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 
Prefeito Municipal 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de 

Moraes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista 
do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve 
HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 081/2021 - PMM, que tem 
por objeto: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de materiais no 
segmento de construção para suprir as necessidades da Secretaria 
de Obras Públicas, Planejamento e Projetos e demais secretarias 
desta municipalidade, as empresas proponentes vencedoras: CRUZ 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , foi vencedora dos itens 
01, 03, 14, 15, 40, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 63, 65, 68, 76, 78, 80, 
83, 84 e 85 com o valor global de R$ 290.845,00 (duzentos e 
noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais), DAYLON VOOS 
THALHEIMER EIRELI – ME, foi vencedora dos itens 02, 05, 06, 09, 
10, 12, 13, 18, 21, 22, 27,31, 33, 34, 36, 39, 41, 46, 55, 56, 57, 61, 
62, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 81 com valor global de R$ 489.853,00 
(quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três 
reais), G. F. MULLER - CONSTRUÇÕES, foi vencedora dos itens 
04, 07, 08, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 
45, 47, 49, 50, 59, 63, 64, 66, 67, 69, 77, 79 e 82 com  o valor global 
de R$ 293.264,00 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e 
sessenta e quatro reais), C. M GRUNITZKI – AGROPECUÁRIA 
ME, foi vencedora dos itens 42, 43 e 44 com o valor global de R$ 
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 

 
Mangueirinha, 11 de Novembro de 2021 

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 
Prefeito Municipal 
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2021- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: AUTO POSTO BONATTO LTDA 
CNPJ: 05.390.697/0001-78 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo, o reajuste do 
preço pago no DIESEL S10, para a contratada, com fundamento no 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, § 5° e § 6°da Lei nº 8.666/1993, e a 
CLÁUSULA QUARTA – CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS, do 
contrato 015/2021. 
VALOR- De para R$ 4,47 (quatro reais e quarenta e sete centavos)., por 
litro, para R$ 5.04 (cinco reais e quatro centavos) por litro.  
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura da 
alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do 
Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no 
orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2021. 
Mangueirinha 
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2017– PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: AUTO POSTO BONATTO LTDA  
CNPJ: 05.390.697/0001-78 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto deste Termo Aditivo 
o reajuste do valor pago para a contratada, no item n° 1- Gasolina 
Comum, com fulcro na Clausula Quarta, parágrafo único do termo 
contratual.   
DO VALOR: Reajusta-se o valor do contrato em razão do aumento no 
preço médio, da região, os quais incidiram no valor do combustível 
GASOLINA COMUM, passando assim a vigorar os novos valores R$ 
6,22 (seis reais e vinte e dois centavos), por litro., para R$ 6.54 (seis 
reais e cinquenta e quatro centavos) por litro.  
DATA DA ASSINATURA:08 de outubro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES EIRELI 
CNPJ: 07.852.815/0001-48 
CLÁUSULA PRIMEIRA – CLÁUSULA PRIMEIRA –OBJETO - Constitui 
objeto deste Termo Aditivo o Reequilíbrio Econômico Financeiro do 
contrato n° 034/2021 - PMM, com fundamento no artigo 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei n.º 8.666/1993. 
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – Com fundamento no 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/1993, adita - se o contrato 
034/2021, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do item n° 1.2.8 da Planilha de Serviços, anexa.  
Em decorrência deste aditivo o acresce ao valor inicial do contrato o 
montante de R$ 34.015,50 (trinta e quatro mil quinze reais e cinquenta 
centavos).  
Em decorrência do presente aditivo o valor global passa a ser de R$ 
973.879,96 (novecentos e setenta e três mil oitocentos e setenta e nove 
reais e noventa e seis centavos). 
Dotação 06.01.1.005.4.4.90.51.00.00.00.00.1000 (119. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 222/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: ATITUDE AMBIENTAL LTDACNPJ: 07.075.504/001-
10 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo Aditivo a 
Prorrogação do Prazo de execução e vigência do Contrato nº 222/2017 – 
PMM, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, e em 
especial as Cláusulas Décima e Décima Oitava em seus Parágrafos 
Únicos do instrumento contratual primitivo. 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA –prazo 28 de setembro de 2021. 
vigencia 12 (doze) meses 

RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura 
da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta 
do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no 
orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 101/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADO: C.M. GRUNITZKI AGROPECUÁRIA -ME 
CNPJ/MF: 23.479.342/0001-31 
OBJETO: – Aquisição de equipamentos para roçada de gramas e poda 
de arvores em atendimento as necessidades da secretaria de Meio 
Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. 
VALOR: R$ 20.030,00 (vinte mil e trinta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 17.01.2.054.4.4.90.52.00.00.00.00 (690) 
EXECUÇÃO: 20 (vinte) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DE ASSINATURA: 22 de outubro de 2021 
PUBLIQUE-SE  
DIVISÃO DE CONTRATOS  
 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 184/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA-ME 
CNPJ: 79.109.385/0001-80 
CLÁUSULA PRIMEIRA –Constitui objeto deste Termo Aditivo a 
Prorrogação de prazo de Execução e vigência do Contrato n.º 065/2020 
– PMM, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993. 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA –o prazo de execução 150 (cento 
e cinquenta) dias. 

RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura 
da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta 
do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no 
orçamento de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 

 
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 114/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: TOPOSUL-SANEAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA 
CNPJ: 15.158.610/0001-95 
CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO - Constitui objeto deste Termo Aditivo 
o Reequilíbrio Econômico Financeiro do contrato n° 119/2019 - PMM, 
com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/1993. 
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – Com fundamento no 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/1993, adita - se o valor do 
contrato, acumulado no período de contratação em 7,33% (sete vírgula 
trinta e três por cento) objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato.Em decorrência deste aditivo o 
acréscimo de 7,33% (sete vírgula trinta e três por cento) corresponde ao 
valor de R$ R$ 2.366,71 (dois mil trezentos e sessenta e seis mil e 
setenta e um centavos). 
O valor global passa a ser de R$ 247.755,58 (duzentos e quarenta e sete 
mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).  
Os recursos financeiros para cobertura da alteração promovida por meio 
deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha, 
alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2021.Os recursos 
financeiros para cobertura da alteração por meio deste Termo Aditivo 
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações 
consignadas no orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 114/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: TOPOSUL-SANEAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA 
CNPJ: 15.158.610/0001-95 
CLÁUSULA PRIMEIRA –Constitui objeto deste Termo Aditivo a 
Prorrogação de Vigência e Execução do Contrato n.º 114/2019– PMM, 
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.  
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA prazo 90 (noventa) dias, vigência 
180 (cento e oitenta) dias 
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura 
da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta 
do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no 
orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 144/2019- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: TOPOSUL-SANEAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA 
CNPJ: 15.158.610/0001-95 
CLÁUSULA PRIMEIRA –Constitui objeto deste Termo Aditivo a 
Prorrogação de Vigência e Execução do Contrato n.º 114/2019– PMM, 
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA –90 (noventa) dias, vigência 180 
(cento e oitenta) dias   
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura 
da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta 
do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no 
orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2021 
Mangueirinha  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº142/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: JOÃO BOSCO BRANDALIZE - ME 
CNPJ/MF n.º 72.501.364/0001-66OBJETO: Contratação de serviços de 
mão de obra e fornecimento de peças para manutenção preventiva e 
corretiva no sistema elétrico da frota de veículos leves e pesados desta 
municipalidade. 

Lote: 1 

Preço Total do Lote: 

37.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

1 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES e 
PICAPE) da 
marca FIAT; 

UN 12%  22.500,0
0  

22500,00 

2 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES e 
PICAPE) da 
marca FIAT; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV  15.000,0
0  

15000,00 

Lote: 5 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

9 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES E 
PICAPE) da 
marca 
CHEVROLET; 

SRV 14%  15.000,0
0  

15000,00 

10 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES E 
PICAPE) da 
marca 
CHEVROLET; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 14% 10.000,0
0  

10000,00 

Lote: 16 

Preço Total do Lote: 

19.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

31 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO- 
ÔNIBUS da 
marca 
AGRALE; 

UN 14%  11.400,0
0  

11400,00 

32 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO- 
ÔNIBUS da 
marca 
AGRALE; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV  7.600,00  7600,00 

Lote: 18 

Preço Total do Lote: 

110.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

35 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
MERCEDES 
BENS; 

UN 14%  80.000,0
0  

80000,00 

36 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
MERCEDES 
BENS; ( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 14% 30.000,0
0  

30000,00 

Lote: 19 

Preço Total do Lote: 

50.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

37 Fornecimento 
de peças para 

UN 13%  30.000,0 30000,00 
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manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
VOLKSWAGE
N; 

0  

38 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
VOLKSWAGE
N; ( valor da 
hora trabalhada 
R$ 145,00) 

SRV 13%  20.000,0
0  

20000,00 

Lote: 23 

Preço Total do Lote: 

62.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

45 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca 
CATERPILLAR
. 

UN 15%  37.500,0
0  

37500,00 

46 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
CATERPILLAR
. ( valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 15%  25.000,0
0  

25000,00 

Lote: 25 

Preço Total do Lote: 

56.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

49 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca JCB. 

UN 15% 33.900,0
0  

33900,00 

50 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
JCB.( valor da 
hora trabalhada 
R$ 145,00) 

SRV 15% 22.600,0
0  

22600,00 

Lote: 31 

Preço Total do Lote: 

20.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

61 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO-
ÔNIBUS da 
marca IVECO. 

UN 15% 12.000,0
0  

12000,00 

62 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO-
ÔNIBUS da 
marca IVECO. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 15% 8.000,00  8000,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº143/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: S. K. DOS SANTOS FONTANA - ELÉTRICA - 
ME 
CNPJ/MF n.º 26.620.820/0001-70OBJETO: Contratação de serviços de 
mão de obra e fornecimento de peças para manutenção preventiva e 
corretiva no sistema elétrico da frota de veículos leves e pesados desta 
municipalidade. 
 

Lote: 4 

Preço Total do Lote: 

62.500,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

7 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES) da 
marca 
RENAULT; 

UN 13,5%  37.500,0
0  

37500,00 

8 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES) da 
marca 
RENAULT; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 13,5% 25.000,0
0  

25000,00 

Lote: 12 

Preço Total do Lote: 

12.500,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Quantidad
e 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

23 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca FIAT; 

UN 13,5% 7.500,00  7500,00 

24 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca 
FIAT;(valor da 
hora trabalhada 
R$ 145,00) 

SRV 13,5% 5.000,00  5000,00 

Lote: 14 

Preço Total do Lote: 

37.500,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Quantidad
e 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

27 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO-
ÔNIBUS da 
marca 
VOLKSWAGE
M; 

UN 14,5%  22.500,0
0  

22500,00 

28 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 

SRV 14,5%   15.000,0
0  

15000,00 

manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
MICRO-
ÔNIBUS da 
marca 
VOLKSWAGE
M; ( valor da 
hora trabalhada 
R$ 145,00) 

Lote: 15 

Preço Total do Lote: 

12.500,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Quantidad
e 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

29 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
ÔNIBUS da 
marca 
MERCEDES 
BENS; 

UN 13%  7.500,00  7500,00 

30 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
ÔNIBUS da 
marca 
MERCEDES 
BENS; ( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 13%  5.000,00  5000,00 

Lote: 17 

Preço Total do Lote: 

19.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Quantidad
e 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

33 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
ÔNIBUS da 
marca 
VOLKSWAGE
M; 

UN 14%  11.400,0
0  

11400,00 

34 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
ÔNIBUS da 
marca 
VOLKSWAGE
M; ( valor da 
hora trabalhada 
R$ 145,00) 

SRV 14%  7.600,00  7600,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº147/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MARTINELLI LOCAÇÕES DE 
MAQUINAS EIRELI 
CNPJ/MF n.º 20.838.016/0001-85 
OBJETO: Contratação de serviços de locação de horas máquina para 
rolo compactador com tambor dianteiro para atender a demanda de 
serviços da Secretaria de Viação e Infraestrutura Rural desta 
municipalidade. 

Ite
m 

Quantida
de 

Uni
d. 

Especificação Marc
a 

Preç
o 

Unit. 

Preço 
Total 

1 1.000,00  H (COTA 
EXCLUSIVO 
PARA ME, 
EPP E MEI) 
HORAS 

XCM
G 

270,0
0  

270.000,
00  
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MÁQUINA DE 
ROLO 
COMPACTAD
OR, COM 
TAMBOR 
DIANTEIRO, 
PNEU 
BORRACHUD
O PRÓPRIO 
PARA 
CASCALHO, 
ANO DE 
FABRICAÇÃO 
IGUAL OU 
SUPERIOR A 
2011, COM 
POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 
125HP, PESO 
OPERACIONA
L MÍNIMO DE 
10.000KG, 
INCLUINDO 
SUPRIMENTO
S, 
MANUTENÇÃ
O E 
OPERADOR 
DEVIDAMENT
E 
HABILITADO 
E EQUIPADO 
COM EPI's. 

2 3.000,00  H (COTA 
LIVRE)HORA
S MÁQUINA 
DE ROLO 
COMPACTAD
OR, COM 
TAMBOR 
DIANTEIRO, 
PNEU 
BORRACHUD
O PRÓPRIO 
PARA 
CASCALHO, 
ANO DE 
FABRICAÇÃO 
IGUAL OU 
SUPERIOR A 
2011, COM 
POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 
125HP, PESO 
OPERACIONA
L MÍNIMO DE 
10.000KG, 
INCLUINDO 
SUPRIMENTO
S, 
MANUTENÇÃ
O E 
OPERADOR 
DEVIDAMENT
E 
HABILITADO 
E EQUIPADO 
COM EPI's. 

XCM
G 

270,0
0  

810.000,
00  

 
VALOR TOTAL: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 102/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADO: V.LOMES DO NASCIMENTO E CIA LTDA 
CNPJ/MF: 32.296.995/0001-76 
OBJETO: Aquisição de uniformes escolares, para suprir as 
necessidades das instituições de ensino municipal em atendimento a 
solicitação da Secretaria de Educação desta Municipalidade. 
VALOR: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.01.2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 
(222/223),09.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00(254/255),09.01.2.076.3.3.9
0.30.00.00.00.00 (279) 
EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses 
DATA DE ASSINATURA: 03 de novembro de 2021 
PUBLIQUE-SE  
DIVISÃO DE CONTRATOS  
 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 105/2021 
REFERENTE TOMADA DE PREÇO N.º 003/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADO: A. P. THALHEIMER – ME 
CNPJ/MF: 78.249.000/0001-17 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços 
de engenharia para a execução sob regime de empreita global de uma 
garagem em anexo a Casa Lar nesta municipalidade com área de 58,18 
m2 conforme projeto arquitetônico. 
VALOR: R$ 59.339,71 (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e nove 
reais e setenta e um centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 11.03.2.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (501) 
EXECUÇÃO: 10 dias 
VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias 
DATA DE ASSINATURA: 25 de outubro de 2021 
PUBLIQUE-SE  
DIVISÃO DE CONTRATOS  
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº149/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI 
CNPJ/MF n.º 11.399.644/0001-10 
OBJETO: Fornecimento de lanches, água, refrigerante e produtos afins, 
para atendimento das demandas das campanhas, oficinas e serviços 
realizados por diversas desta municipalidade. 

Ite
m 

Quant Uni
d. 

Especificação Marca Preç
o 

Unit. 

Preço 
Total 

1 2.500,0
0  

UN ÁGUA 
MINERAL 
COM GÁS - 
Embalagem 
500ml  

CRISTA
L AZUL 

2,47  6.175,0
0  

2 9.400,0
0  

UN ÁGUA 
MINERAL S/ 
GÁS - 
Embalagem 
500ml  

CRISTA
L AZUL 

2,32  21.808,
00  

4 400,00  GAL ÁGUA 
MINERAL 
SEM GÁS 
embalagem 20 
litros  

FONTA
NA 
OURO 

17,8
5  

7.140,0
0  

11 500,00  FD COPO 
DESCARTÁV
EL 300ml - 
embalagem 
com mínimo 
100 unidades  

IBRASD
E 

9,70  4.850,0
0  

21 7.500,0
0  

UN REFRIGERAN
TE em LATA, 
embalagem de 
350 ml. Os 
sabores 
devem ser 
VARIADOS, 
contendo as 
seguintes 
composições: 
COLA - (Água 
gaseificada, 
açúcar, extrato 
de noz de 
cola, cafeína, 
corante 
caramelo IV, 
acidulante 
ácido fosfórico 
e aroma 
natural. sem 
glúten, não 
alcoólico) 
(Marcas pré 
aprovadas: 
Coca-Cola; 
Pepsi); 
LARANJA - 
(Água 
gaseificada, 
açúcar, sucos 
de laranja, 
reguladores de 
acidez ácido 
cítrico e citrato 
de sódio, 
aroma 
sintético 
idêntico ao 
natural, 
conservadores 
benzoato de 
sódio e 
sorbato de 
potássio, 
estabilizantes 
acetato 
isobutirato de 
sacarose e 
dioctil 
sulfosuccinato 
de sódio, 
corante 
artificial 
amarelo 
crepúsculo 
FCF, sem 
glúten, não 
alcoólico) 
(Marcas pré 
aprovadas: 
Fanta; Sukita); 
UVA - (Água 
gaseificada, 
açúcar, sucos 
de uva, aroma 
sintético 
idêntico ao 
natural, 
reguladores de 
acidez ácido 
cítrico e citrato 
de sódio, 
conservadores 
benzoato de 
sódio e 
sorbato de 
potássio, 
corantes 
artificiais 
amaranto, azul 
brilhante FCF 
e tartrazina, 
sem glúten, 
não 
alcoólico)(Mar

PEPSI 3,75  28.125,
00  

cas pré 
aprovadas: 
Fanta; sukita); 
GUARANÁ - 
(Água 
gaseificada, 
açúcar, 
semente de 
guaraná, 
reguladores de 
acidez ácido 
cítrico e citrato 
de sódio, 
aroma 
sintético 
idêntico ao 
natural, 
corante 
caramelo IV, 
conservadores 
sorbato de 
potássio e 
benzoato de 
sódio, sem 
glúten, não 
alcoólico) 
(Marcas pré 
aprovadas: 
Guaraná 
Antartica; 
Kuat) e LIMÃO 
(Água 
gaseificada, 
suco natural 
de limão 2,5%, 
acidulante 
ácido cítrico, 
aroma natural, 
edulcorantes 
ciclamato de 
sódio (72 mg) 
e sacarina de 
sódio (11 mg) 
por 100 ml, 
conservadores 
benzoato de 
sódio e 
sorbato de 
potássio, 
estabilizante 
citrato de 
sódio, sem 
glúten, não 
alcoólico) 
(Marcas pré 
aprovadas: 
Sprit; Soda). 

 
VALOR TOTAL: R$ 68.098,00  (sessenta e oito mil noventa e oito 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº155/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: VALCI BIERMANN DE OLIVEIRA MECÂNICA 
CNPJ/MF n.º 03.904.288/0001-17OBJETO: Contratação de serviços para 
conserto de mangueiras hidráulicas em geral, com fornecimento de 
peças para reparação corretiva da frota de veículos leves e pesados 
desta municipalidade. 

Lote: 1 

Preço Total do Lote: 

15.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

1 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
pesados da 
marca 
MERCEDES 
BENS. 

UN 12%  10.000,0
0  

10000,00 

2 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
MERCEDES 
BENS. ( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
122,00) 

SRV 12% 5.000,00  5000,00 
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Lote: 2 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

3 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
pesados da 
marca 
VOLKSWAGEN
. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

4 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca 
VOLKSWAGEN
. ( valor da hora 
trabalhada R$ 
124,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 3 

Preço Total do Lote: 

20.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

5 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
pesados da 
marca FORD. 

UN 12% 15.000,0
0  

15000,00 

6 Serviços de 
conserto de 
MANGUEIRAS 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca FORD. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
122,00) 

SRV 12% 5.000,00  5000,00 

Lote: 4 

Preço Total do Lote: 

20.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

7 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca NEW 
HOLLAND. 

UN 12% 15.000,0
0  

15000,00 

8 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca NEW 
HOLLAND. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
124,00) 

SRV 12% 5.000,00  5000,00 

Lote: 5 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

9 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

KOMATSU. 

10 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
KOMATSU. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
121,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 6 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

11 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca 
MICHIGAN. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

12 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
MICHIGAN. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
118,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 7 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

13 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca CASE. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

14 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
CASE. ( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
118,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 8 

Preço Total do Lote: 

20.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

15 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca 
CATERPILLAR. 

UN 12% 15.000,0
0  

15000,00 

16 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
CATERPILLAR. 
( valor da hora 
trabalhada R$ 
144,00) 

SRV 12% 5.000,00  5000,00 

Lote: 9 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

17 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca JCB. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

18 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca JCB. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
134,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 10 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

19 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca XCMG. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

20 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
XCMG. 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

Lote: 11 

Preço Total do Lote: 

10.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

21 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos da 
marca 
DYNAPAC. 

UN 12% 7.000,00  7000,00 

22 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
de 
MANGUEIRAS 
da marca 
DYNAPAC. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
125,00) 

SRV 12% 3.000,00  3000,00 

VALOR TOTAL: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº144/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: DAIR JOSÉ BORDIN - PEÇAS - ME 
CNPJ/MF n.º 03.362.706/0001-91OBJETO: Contratação de serviços de 
mão de obra e fornecimento de peças para manutenção preventiva e 
corretiva no sistema elétrico da frota de veículos leves e pesados desta 
municipalidade. 

Lote: 2 

Preço Total do Lote: 

37.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

3 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES e 
PICAPE) da 
marca 
VOLKSWAGEM
; 

UN 13%  22.500,0
0  

22500,00 

4 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES e 
PICAPE) da 
marca 

SRV 13%  15.000,0
0  

15000,00 
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VOLKSWAGEM
; ( valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

Lote: 10 

Preço Total do Lote: 

12.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

19 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca 
MERCEDES 
BENZ 

UN 14,5% 7.500,00  7500,00 

20 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca 
MERCEDES 
BENZ; 

SRV 14,5%  5.000,00  5000,00 

Lote: 11 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

21 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca 
RENAULT; 

UN 13,5%  15.000,0
0  

15000,00 

22 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de VANS 
da marca 
RENAULT; 

SRV 13,5%  10.000,0
0  

10000,00 

Lote: 13 

Preço Total do Lote: 

6.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

25 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
CAMINHONET
A da marca 
TOYOTA; 

UN 13,5%  3.900,00  3900,00 

26 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
CAMINHONET
A da marca 
TOYOTA; (valor 
da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 13,5%  2.600,00  2600,00 

Lote: 20 

Preço Total do Lote: 

100.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

39 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca FORD; 

UN 14,5%  60.000,0
0  

60000,00 

40 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca FORD; 

SRV 14,5%  40.000,0
0  

40000,00 

(valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

Lote: 21 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

41 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca VOLVO 

UN 14,5%  15.000,0
0  

15000,00 

42 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
veículos 
PESADOS da 
marca VOLVO 
(valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

UN 14,5%  10.000,0
0  

10000,00 

Lote: 22 

Preço Total do Lote: 

37.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

43 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
BALSAS E 
REBOCADORE
S.  

UN 14%  22.500,0
0  

22500,00 

44 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
BALSAS E 
REBOCADORE
S.  

UN 14%  15.000,0
0  

15000,00 

Lote: 27 

Preço Total do Lote: 

19.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

53 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca 
MICHIGAN. 

UN 15%  11.400,0
0  

11400,00 

54 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
MICHIGAN. 

SRV 15%  7.600,00  7600,00 

Lote: 28 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Quantidad
e 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

55 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca 
DYNAPAC. 

UN 15%  15.000,0
0  

15000,00 

56 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
DYNAPAC.( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 15%  10.000,0
0  

10000,00 

Lote: 30 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

59 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca XCMG. 

UN           
12,5%  

15.000,0
0  

15000,00 

60 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 

SRV 12,5% 10.000,0
0  

10000,00 

para a marca 
XCMG.( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

 

VALOR TOTAL: R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais).  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº146/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: ANA PAULA ANTUNES PAVAN 
PETRY- TECNOCAR SERVICE 
CNPJ/MF n.º 34.821.187/0001-06OBJETO: Contratação de serviços de 
mão de obra e fornecimento de peças para manutenção preventiva e 
corretiva no sistema elétrico da frota de veículos leves e pesados desta 
municipalidade. 

Lote: 3 

Preço Total do Lote: 

6.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

5 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES) da 
marca FORD; 

UN 13,5%  3.900,00  3900,00 

6 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS 
(LEVES) da 
marca FORD; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 13,5% 2.600,00  2600,00 

Lote: 6 

Preço Total do Lote: 

12.500,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

11 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN da marca 
HYUNDAI; 

UN 13%  7.500,00  7500,00 

12 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN da marca 
HYUNDAI; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 13% 5.000,00  5000,00 

Lote: 7 

Preço Total do Lote: 

25.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

13 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN e 
CAMINHONET
E da marca 
MITSUBISHI; 

UN 14%  15.000,0
0  

15000,00 

14 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN e 
CAMINHONET
E da marca 

SRV 14%  10.000,0
0  

10000,00 
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MITSUBISHI; ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

Lote: 8 

Preço Total do Lote: 

19.000,0
0  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

15 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN da marca 
CHEVROLET; 

UN 14,5%  11.400,0
0  

11400,00 

16 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de MINI 
VAN da marca 
CHEVROLET; 

SRV 14,5%  7.600,00  7600,00 

Lote: 9 

Preço Total do Lote: 

6.500,00  

Ite
m 

Especificação Unid
. 

Descont
o 

Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

17 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS da 
marca 
CITROEN; 

UN 14,5%  3.900,00  3900,00 

18 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
frota de 
VEÍCULOS da 
marca 
CITROEN; 
(valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 14,5%  2.600,00  2600,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 69.500,00(sessenta e nove mil e quinhentos 
reais).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº148/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PEÇAS EIRELI 
CNPJ/MF n.º 09.436.050/0001-90 

OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra e fornecimento de 
peças para manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico da 
frota de veículos leves e pesados desta municipalidade. 

Lote: 24 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Item Especificação Unid. Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

47 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca NEW 
HOLLAND. 

UN 15%  15.000,00  15000,00 

48 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
NEW 
HOLLAND. ( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 15%  10.000,00  10000,00 

Lote: 26 

Preço Total do Lote: 

19.000,00  

Item Especificação Unid. Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

51 Fornecimento 
de peças para 

UN 15,5%  11.400,00  11400,00 

manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca 
KOMATSU. 

52 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
KOMATSU.( 
valor da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 15,5%  7.600,00  7600,00 

Lote: 29 

Preço Total do Lote: 

25.000,00  

Item Especificação Unid. Desconto Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

57 Fornecimento 
de peças para 
manutenção 
preventiva e 
corretiva da 
marca CASE. 

UN 16%  15.000,00  15000,00 

58 Serviços de 
mão de obra 
para conserto 
no SISTEMA 
ELÉTRICO, 
para a marca 
CASE.( valor 
da hora 
trabalhada R$ 
145,00) 

SRV 16%  10.000,00  10000,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil).    
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 15 (quinze) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº156/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: REGIANE POSTAL-MEI 
CNPJ/MF n.º 30.982.182/0001-04 
OBJETO: Contratação de Instrutores/Facilitadores para executar 
serviços na área de artesanato, junto aos projetos da Secretaria de 
Assistência Social desta Municipalidade. 

Ite
m 

Quan
t 

Unid
. 

Especificaçã
o 

Marca Preç
o 

Unit. 

Preço 
Total 

1 960,0
0  

H FACILITADO
R DE 
ARTESANAT
O: Instrutor 
/Professor, 
para 
permanecer 
na sede da 
secretaria, 
apto para 
ensinar 
técnicas das 
diversas 
linguagem da 
Arte. Como: 
pintura em 
tecido e em 
tela, biscuit, 
boneca de 
pano, feltro, 
decoupagem, 
fuxico, 
bordado em 
chinelo, 
trabalho com 
miçangas, 
bordado em 
fitas, tricô, 
crochê 
decoupagem 
em vidro e 
madeira, 
patchwork e 
artesanatos 
com materiais 
reciclados 
outros. (20h 
semanais). 

REGIA
NI 
POSTA
L 

17,00  16.320,0
0  

2 960,0
0  

H FACILITADO
R DE 
ARTESANAT
O: Instrutor 
/Professor, 
para trabalhar 
em campo, 
apto para 
ensinar 
técnicas das 
diversas 
linguagem da 
Arte, Como: 
pintura em 
tecido e em 
tela, biscuit, 
boneca de 
pano, feltro, 
decoupagem, 

REGIA
NI 
POSTA
L 

17,00  16.320,0
0  

fuxico, 
bordado em 
chinelo, 
trabalho com 
miçangas, 
bordado em 
fitas, tricô, 
crochê 
decoupagem 
em vidro e 
madeira, 
patchwork e 
artesanatos 
com materiais 
reciclados 
outros. (20h 
semanais). 

 
VALOR TOTAL: R$ 32.640,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do 
objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017 – 
PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR 
CONTRATADA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRINHA 
LTDA 
CNPJ: 03.689.530/0001-87 
OBJETO - Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução do valor pago 
para a contratada, no item n° 2- Óleo diesel Comum, com fulcro na 
Clausula Quarta, parágrafo único do termo contratual.   
DO VALOR: Reajusta-se o valor do contrato em razão do aumento no 
preço médio da região, os quais incidiram no valor do combustível 
DIESEL COMUM, passando assim a vigorar os novos valores de, para 
R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) por litro, para R$ 5.02 
(cinco reais e dois centavos).      
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura da 
alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do 
Município de Mangueirinha, alocados nas dotações, consignadas no 
orçamento de 2021 
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e 
condições, as demais cláusulas do contrato ora aditado. Fica este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. 
DATA DA ASSINATURA:11 de novembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

 

 

 

                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
  

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO  

 

O Prefeito do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURTA do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS, para o cargo de Odontólogo 
em razão da Lei n° 42/2021 que “altera a tabela de vencimentos do cargo temporário de Odontólogo da Lei 22/2021”, conforme segue: 
ONDE SE LÊ: 

2. DOS CARGOS 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa com deficiência (PcD), Vagas para 
afrodescendentes, a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: 
TABELA 2.1 
 NÍVEL SUPERIOR(1) 

Código 
do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Vagas 
Afro 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

101 Odontólogo  40 01 - - R$ 4.009,87 120,00 
(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 

LEIA-SE: 
2. DOS CARGOS 

2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa com deficiência (PcD), Vagas para 
afrodescendentes, a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: 
TABELA 2.1 
 NÍVEL SUPERIOR(1) 

Código 
do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Vagas 
Afro 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

101 Odontólogo  40 01 - - R$ 6.600,00 120,00 
(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 

 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.   
Mariópolis, em 11 de novembro de 2021 

Registre-se e Publique-se 
MARIO EDUARDO LOPES PAULEK 

PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO CONTRATUAL DO TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO Nº 01/2020 – Dispensa de Licitação 
nº 01/2020 - PROCESSO Nº 02/2020. PARTES: Município de 
Pato Branco e Douglas Monteiro das Chagas OBJETO: 
Regulamentação das relações entre a ITECPB/PR - Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná - da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SMCTI 
e o Sr. Douglas Monteiro das Chagas, na modalidade de incubada 
residente, para o desenvolvimento de empreendimentos, 
estabelecendo condições de permissão de uso a título precário, de 
espaço físico nas dependências da ITECPB/PR - Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná, da sala de 
negócios/reuniões, das áreas comuns e também das facilidades e 
apoios oferecidos, e de suas obrigações e direitos.  RESCISÃO: 
Com fundamento legal no Artigo 79, inciso II as partes resolvem 
amigavelmente e de comum acordo rescindir o Termo de 
Permissão, a partir de 07 de Outubro de 2021, firmado entre as 
partes, reduzida a termo no processo. Pato Branco, 09 de 
Novembro de 2021. – Robson Cantu – Prefeito Municipal.  
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Odontomedi – Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 8.955,33 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
e três centavos)  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: S. Ceron de Oliveira 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 6.375,00 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 2.129,95 (dois mil cento e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos) 
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Elisvândia Matos Donini Eireli EPP 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 1.237,95 (um mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco 
centavos)  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Up Dent Importação Comercial Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 

  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: MZZ – Comércio de Produtos para a Saúde Eireli 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Cirúrgica Nossa Senhora - Eireli 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 3.671,50 (três mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta 
centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de 
Produtos 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 7.112,58 (sete mil cento e doze reais e cinquenta e oito 
centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Kairos Brasil Comércio de Produtos Alimentícios e Higiene 
Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021 
 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Dental Premium Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 1.648,29 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
nove centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

 

  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: MZZ – Comércio de Produtos para a Saúde Eireli 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Cirúrgica Nossa Senhora - Eireli 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 3.671,50 (três mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta 
centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de 
Produtos 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 7.112,58 (sete mil cento e doze reais e cinquenta e oito 
centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Kairos Brasil Comércio de Produtos Alimentícios e Higiene 
Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021 
 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Dental Premium Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 1.648,29 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
nove centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

 

  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Bach Industria de Embalagens Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021 

 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Possatto & Possatto Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 9.368,95 (nove mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e 
cinco centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021 
 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Amarildo Baseggio & Cia Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2021 
 (Vinculada ao Pregão Eletrônico 087/2021) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Prhodent Comércio de Produtos Hospitalares e Dentários Ltda 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
DO VALOR: R$ 3.659,75 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta 
e cinco centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2021 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 08 de novembro de 2021 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 243/2021. 
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 30/2021. PROCESSO Nº 69/2021 . OBJETO: 
A implantação de Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às necessidades 
da Administração Publica Municipal. Conforme Lei 8.666, Art. 65, 
II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência Social. 
As partes pactuam recomposição de valor inicialmente contratado. 
As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e 
inalteradas . Partes: Município de Pato Branco e Alimentex 
Distribuidora Ltda. Pato Branco, 10 de Novembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito- Claiton Elias Tolotti - Representante 
Legal 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2021 – PROCESSO Nº. 065/2021 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2021 
 

Data de abertura: 04/11/2021    Horário: 09:00 horas 
 
TIPO: Menor Preço Por Item 
 
Objeto: “Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atendimento às Secretarias de Administração e Assistência Social”. 
 
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita do 
Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em 
nome dos licitantes adiante mencionados:   
 
PROPONENTE:  
RENE LUIZ OGLIARI - CNPJ: 04.249.243/0001-19 

Itens Valor Total 
1 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 
– 26 – 28 – 31 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 41 – 43 – 44 – 47 – 50 – 52 – 56 
– 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 69 – 71 – 72 – 75 – 8 3 – 88 – 102 – 105 – 107 
– 117 – 121 – 126 -  

98.093,50 

 
PROPONENTE:  
ZULMIR PERIN - CNPJ: 05.286.113/0001-19 

Itens Valor Total 
2 – 3 – 6 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 30 – 34 – 35 – 38 – 40 – 42 
– 45 – 46 – 48 – 49 – 51 – 53 – 54 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 68 
– 70 – 73 – 74 – 76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 
– 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 9 8 – 99 – 100 – 101 – 103 – 104 – 108 – 
109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 118 – 119 – 120 – 122 – 
123 – 124 – 125  

96.465,10 

 
 
PROPONENTE:  
MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA  - CNPJ: 39.649.812/0001-06 

Itens Valor Total 
77 – 90 – 106 1.219,20 
 
Valor total estimado R$ 195.777,80 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e 
oitenta centavos).  
 
Clevelândia, 11 de novembro de 2021. 
 
 
RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 
 

 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021 – PROCESSO Nº. 066/2021 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2021 
 

Data de abertura: 09/11/2021    Horário: 09:00 horas 
 
TIPO: Menor Preço Por Item 
 
Objeto: “Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de recargas de gás de cozinha 
GLP P-13 e P- 45 e vasilhames para carga de gás de cozinha GLP P-13 e P-45”. 
 
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita do Município 
de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome do 
licitante adiante mencionado:   
 
PROPONENTE:  
PALMAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 3907.829.414/0001-77 

 
Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 

Unit. 
(R$.) 

Valor Total 
(R$.) 

1 250,0 UNI Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-13, 
APRESENTAÇÃO: Botijão 13kg com 
lacre de segurança, marca da companhia de 
gás, e etiqueta de instruções, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Botijão isento de ferrugens, amassamentos 
acentuados, alças soltas ou base danificada. 

Supergasbras 109,20 27.300,00 

02 600 Unid. Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-45, 
APRESENTAÇÃO: Botijão 45kg com lacre 
de segurança, marca da companhia de gás, e 
etiqueta de instruções, isento de ferrugens, 
amassamentos acentuados, alças soltas ou 
base danificada 

Supergasbras 426,00 255.600,00 

3 50,0 UNI Vasilhame de gás de cozinha glp p-13, 
vazio, isento de ferrugens, amassamentos 
acentuados, alça soltas ou base danificada. 

Supergasbras 178,50 8.925,00 

4 100,0 UNI Vasilhame de gás de cozinha glp p-45, 
vazio, isento de ferrugens, amassamentos 
acentuados, alça soltas ou base danificada. 

Supergasbras 785,00 78.500,00 

 
Valor total estimado R$ 370.325,00 (trezentos e setenta mil, trezentos e vinte e cinco reais). 
 
Clevelândia, 11 de novembro de 2021. 
 
 
 
RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ. 
PUBLICAÇÃO DE ATOS: 

ATO DATA ASSUNTO 
Decreto nº. 7.770 10/11/2021 Designa função de confiança a Servidor Municipal. 
Portaria nº. 050 10/11/2021 Designa Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo. 
Portaria nº. 051 10/11/2021 Transferência de Servidores Municipais. 
Portaria nº. 052 11/11/2021 Designa Comissão Permanente de Licitação. 

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de 
julho de 2021. 
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